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Znak sprawy: ZPU/16/2018                                                                                           Puławy, dnia 14.05.2018 r. 
 
WYKONAWCY 

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 09.05.2018 r. na dostawę dostawa odczynników chemicznych 
dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 14 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 pakietu 10 – Odczynniki firmy Ilumnia): 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z terminem ważności gwarantowanym przez Producenta tj. 
min. 3 miesiące liczone od daty dostawy? 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 10 zaproponowany termin ważności. 
 
Pytanie 2 (dotyczy pakietu 10 – Odczynniki firmy Ilumnia): 
Czy Zamawiający dopuści termin dostawy odczynników do 4 tygodni od dnia otrzymania 
zamówienia? Mimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia może 
ulec wydłużeniu w stosunku do wymaganego w SIWZ z uwagi na brak dostępności odczynników u 
Producenta. 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 10 zaproponowany termin dostawy. 
 
Pytanie 3 (dotyczy pakietu 9 – Synteza Oligonukleotydów): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oligonukleotydów o skali syntezy  0.025 umol,  0.05umol, 0.2 
umol i wyższej? 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający wyrażamy zgodę na skalę syntezy nie mniejszą niż 0,1umol 
 
 
Zamieszczono: 
-  strona internetowa zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń  zamawiającego 
 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
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