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WYKONAWCY 
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 12.09.2018 r. na dostawę odczynników chemicznych i 

materiałów certyfikowanych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 11 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 4 – Odczynniki laboratoryjne wg katalogu Baker): 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Pakiecie 4 odczynnika o poniższej 

specyfikacji: 
Assay 100.0 % 

Calcium, Magnesium and R2O3 Precipitate < 0.010 % 

Chloride (Cl) < 0.0010 % 

Insoluble Matter < 0.010 % 

Loss on Ignition max. 0.07 % 

pH of 5% Solution at 25°C 5.2-9.2  

Potassium (K) (by AAS)  < 0.010 % 

Trace Impurities (in ppm)   

Arsenic (As)  < 0.50 

Heavy Metals (as Pb) < 5.0 

Iron (Fe) < 5.0 

Nitrogen Compounds (as N) < 5.0 

Podany przez Zamawiającego w Pakiecie 4 numer katalogowy (0312.1000) został wycofany przez 
Producenta. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt zamienny. 
 
Zamieszczono: 
-  strona internetowa zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 
 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
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