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Numer Sprawy: ZPU/05/2018                                                                                        Puławy, dnia 19.02.2018 r. 
 

WYKONAWCY 
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 14.02.2018 r. na dostawę odczynników chemicznych 
i materiałów pomocniczych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 18 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 1) 
Zad. 1 poz. 1 i 2 w chwili obecnej są niedostępne w magazynie producenta- czas realizacji dostawy to 2-3 
miesiące. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów równoważnych 
 
Pytanie 2: (dotyczy pakietu 6) 
Zad. 6 poz. 1- produkt wycofany z oferty Sigma. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu  o 
następującej specyfikacji? 
Zawartość  
  Gęstość (20°C)  
  Wolne kwasy (j. HCl)  
  Substancje nielotne  
  Woda  
  Aldehydy (j. CH2O)  
  Subst. red. z jodem (j. HCHO)  
  Wolny chlor (Cl2)  
  Chlorki (Cl)  
  CS2  
  Subst. ciemniejące pod wpływem H2SO4  
  Przydatność do pracy z ditizonem  

min 99,0 % 
1,593-1,596 g/ml 

max 0,0002 % 
max 0,0005 % 

max 0,02% 
max 0,0001 % 

max 0,0002 % 
max 0,00009 % 

max 0,0001 % 
max 0,0002 % 

brak 
wg przep. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowany przez Wykonawcę produkt o podanej specyfikacji. 
 
Pytanie 3: (dotyczy pakietu 8) 
Zad. 8, poz. 3 
Produkt obecnie niedostępny w magazynie producenta. 
Przewidywany czas dostawy to kwiecień 2018. Proszę o wykreślenie z postępowania lub wyrażenie zgody na 
dłuższy czas dostawy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany termin dostawy dla pakietu nr 8, poz. 3 (D-Apiose solution, ≥99.0% 
(HPLC), op. á 10 g, nr kat 41239-50MG), jednak dostawa musi nastąpić nie później niż do 30.04.2018. 
 
 



2 

 

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA 
 

Niniejszym  informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści FORMULARZA ASORTYMENTOWO - 

CENOWEGO - załącznik nr 2 do zaproszenia z dnia 14.02.2018.  oraz FORMULARZA OFERTOWEGO - załącznik nr 1 
do zaproszenia z dnia 14.02.2018 (w zakresie terminu realizacji zamówienia). 
JEST: 
termin realizacji: 
pakiety 1-  17 - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 4 tygodnie od daty zamówienia  
pakiet 18 - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 2 tygodnie od daty zamówienia 
 
POWINNO BYĆ: 
termin realizacji: 
pakiety 1-  17 - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 4 tygodnie od daty zamówienia 
(z wyłączeniem pakiet 8 poz. 3 gdzie wydłużono termin dostawy to 30.04.2018) 
pakiet 18 - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 2 tygodnie od daty zamówienia 
 
  

ZMIANA TRESCI ZAPROSZENIA 
1) zmiana terminu składania ofert 
JEST: 
- ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie, kopertę  opatrzyć napisem: Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 
Puławy – „dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla IUNG PIB w Puławach, 
w podziale na 18 pakietów (ZPU/05/2018) - nie otwierać do dnia 21.02.2018 r. do godz. 09.30 ” 

- termin złożenia oferty do dnia 21.02.2018 roku, godz. 09.00 
- miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT GŁÓWNY INSTYTUTU w Puławach 
- termin otwarcia ofert: 21.02.2018  roku godz. 09.30 
POWINNO BYĆ: 
- ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie, kopertę  opatrzyć napisem: Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 
Puławy – „dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla IUNG PIB w Puławach, 
w podziale na 18 pakietów (ZPU/05/2018) - nie otwierać do dnia 22.02.2018 r. do godz. 09.30 ” 

- termin złożenia oferty do dnia 22.02.2018 roku, godz. 09.00 
- miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT GŁÓWNY INSTYTUTU w Puławach 
- termin otwarcia ofert: 22.02.2018  roku godz. 09.30 
 
2) zmiana w zakresie terminu realizacji 
JEST: 
termin realizacji: 
pakiety 1-  17 - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 4 tygodnie od daty zamówienia  
pakiet 18 - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 2 tygodnie od daty zamówienia 
 
POWINNO BYĆ: 
termin realizacji: 
pakiety 1-  17 - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 4 tygodnie od daty zamówienia 
(z wyłączeniem pakiet 8 poz. 3 gdzie wydłużono termin dostawy to 30.04.2018) 
pakiet 18 - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 2 tygodnie od daty zamówienia 
 
W załączeniu: 
- formularz asortymentowo – cenowy po modyfikacji z dnia 19.02.2018 
- Zaproszenie do składania ofert po zmianach z dnia 19.02.2018 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
Zamieszczono: 
-  strona internetowa zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń  zamawiającego 

                                                                                                 W imieniu Zamawiającego  
 

                       DZP                                                                        Kierownik Działu                                                                  Główna Księgowa 
         Renata Zarzecka - Stalenga                                                Agnieszka Stawarz                                                            Barbara Jóźwicka – Kozak 
         …………………………………                               ……………………………………..          ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                                /zaakceptował/              /zatwierdził/        


