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WYKONAWCY 
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 06.11.2018 r. na dostawę szkła laboratoryjnego i materiałów 

pomocniczych dla GLACh IUNG PIB w Puławach, w podziale na 3 pakiety. 
 

Tryb postępowania: Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1986 z późn. zm.), a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych; oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym 
postępowaniu nie stosuje się. 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Niniejszym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
Pytanie 1 (dotyczy pakietu 1 – Szkło laboratoryjne wg Chemland): 
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania DZP.220.ZPU47.2018.SR chciałbym zapytać czy w pakiecie 1 
(szkło laboratoryjne)  zamawiający dopuszcza  zaoferowanie produktów równoważnych tj. produktów o takiej 
samej specyfikacji technicznej jak wskazana w zapytaniu - różniących się producentem (marką). W 
załącznikach charakterystyka oferowanych przez nas produktów. 
1.1    Kolba stożkowa, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 
3.3). Wysoka odporność termiczna i chemiczna, ze szlifem 19/26 poj. 100ml. Op'a. 1 szt.    08-071.202.13   
-> producent GLASSCO Kolba stożkowa, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła 
borokrzemowego (Boro 3.3). Wysoka odporność termiczna i chemiczna, ze szlifem 19/26 poj. 100ml. Op'a. 1 
szt.  
1.2   Kolba stożkowa Erlenmeyera skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 3.3) z pierścieniem 
wzmacniającym szyję, odporna na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów zasadowych, szeroka szyja, 
bez szlifu. Poj. 50 ml. Op.a' 1 szt.    08-232.202.02   
-> producent HUAOU Kolba stożkowa Erlenmeyera skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 
3.3) z pierścieniem wzmacniającym szyję, odporna na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów 
zasadowych, szeroka szyja, bez szlifu. Poj. 50 ml. Op.a' 1 szt. 
1.4    Kolba stożkowa Erlenmeyera skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 3.3) z 
pierścieniem wzmacniającym szyję, odporna na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów zasadowych, 
wąska szyja, bez szlifu. Poj. 50 ml. Op.a' 1 szt.    08-231.202.02    
-> producent HUAOU Kolba stożkowa Erlenmeyera skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 
3.3) z pierścieniem wzmacniającym szyję, odporna na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów 
zasadowych, wąska szyja, bez szlifu. Poj. 50 ml. Op.a' 1 szt.  
1.5    Kolba stożkowa Erlenmeyera skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 3.3) z 
pierścieniem wzmacniającym szyję, odporna na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów zasadowych, 
wąska szyja, bez szlifu. Poj. 100 ml. Op.a' 1 szt.    08-231.202.03  
-> producent HUAOU Kolba stożkowa Erlenmeyera skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 
3.3) z pierścieniem wzmacniającym szyję, odporna na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów 
zasadowych, wąska szyja, bez szlifu. Poj. 100 ml. Op.a' 1 szt. 
1.7    Zlewka szklana, wysoka, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 3.3), z podziałką i wylewem. Wys. 
69 mm, poj. 50 ml. Op.a' 1 szt.     08-230.202.02 
  ->   producent HUAOU  Zlewka szklana, wysoka, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 3.3), z 
podziałką i wylewem. Wys. 69 mm, poj. 50 ml. Op.a' 1 szt.   
1.8    Zlewka szklana, wysoka, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 3.3), z podziałką i wylewem. Wys. 
80 mm, poj. 100 ml. Op.a' 1 szt.     08-230.202.03  



  

 

 

 

->  producent HUAOU Zlewka szklana, wysoka, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 3.3), z podziałką i 
wylewem. Wys. 80 mm, poj. 100 ml. Op.a' 1 szt.   
1.9    Zlewka szklana, wysoka, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 3.3), z podziałką i wylewem. Wys. 
95 mm, poj. 150 ml. Op.a' 1 szt.     "08-230.202.04 
->  producent HUAOU  Zlewka szklana, wysoka, wykonana ze szkła borokrzemowego (Boro 3.3), z podziałką 
i wylewem. Wys. 95 mm, poj. 150 ml. Op.a' 1 szt.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie zaproponowanych przez Oferenta zamienników. 
 
Zamieszczono: 
-  strona internetowa zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 
 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
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