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Numer Sprawy: ZPU/03/2018                                                                                           Puławy, dnia 02.02.2018 r. 
 
WYKONAWCY 

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 31.01.2018 r. na dostawę odczynników chemicznych dla 
GLACh IUNG PIB w Puławach, w podziale na 7 pakietów. 

 
Tryb postępowania: Zgodnie z art. 4d., ust1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych - 
tekst jednolity (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych; z 
zachowaniem zasad określonych w rozdziale 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz art. 

701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Niniejszym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
Pytanie 1 (dotyczy terminu zadawania pytań): 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania pytać do postępowania nr ZPU/03/2018 do 
poniedziałku, tj. 5.02 do 12:00. Niestety do chwili obecnej dostawca jeszcze nie odpowiedział na temat 
dostępności i dat ważności, co jest istotnym aspektem przy składaniu oferty. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu  składania pytań. 

 
Pytanie 2 (dotyczy pakietu 2): 
Dotyczy: Załącznik nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2 - Odczynniki chemiczne wg Thermo 
Scientific 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji nr 2.1 i nr 2.2 i utworzenie z nich oddzielnego 
pakietu. Umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych przez większą ilość 
Wykonawców, a tym samym zwiększy szanse na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny. 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie pakietu.  
 
Pytanie 3 (dotyczy pakietu 3): 
Dotyczy: Załącznik nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 3 - Odczynniki chemiczne wg Merck 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w miejsce pozycji nr 3.2 (Wzorzec wieloelementowy anionowy I 1000 
mg/l: F- , PO43-, Br- w H2O. Opakowanie/butelka plastikowa 500 ml) i pozycji nr 3.3 (Wzorzec wieloelementowy 
anionowy II 1000 mg/l: Cl- , NO3-, SO4- w H2O. Opakowanie/butelka plastikowa 500 ml) jednego wzorca 
wieloelementowego anionowego o składzie odpowiadającym wyżej wymienionym roztworom, tj., 1000 mg/L: F- , 
PO4

3-, Br-, Cl- , NO3
-, SO4

- w H2O, opakowanie 500 mL. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zapytania, 
prosimy o sprecyzowanie wymaganej ilości opakowań. 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt zamienny i wyraża zgodę na zaoferowanie w miejsce pozycji 
3.2 i 3.3 jednego wzorca wieloelementowego anionowego o składzie odpowiadającym wymienionym roztworom.  
Wymagana ilość opakowań: 4 o pojemności 500 ml.  
 
Zamieszczono: 
-  strona internetowa zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń  zamawiającego 
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