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 Numer Sprawy: ZPU/07/2018                                                                                        Puławy, dnia 08.03.2018 r. 
 

WYKONAWCY 
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 02.03.2018 r  na dostawę odczynników chemicznych 
i materiałów pomocniczych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 20 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 2017 r. poz. 1579 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 wpłynęło pytanie, na które 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
Pytanie 2:  ( dotyczy pakietu 17 ) : 
W nawiązaniu do Państwa zapytana ofertowego nr ZPU/07/2018  proszę o doprecyzowanie numeru 
katalogowego dla pakietu 17 dla pozycji 17.7 Sodu węglan cz.d.a, op.a` 0,25kg  podany numer 
katalogowy nie występuje w ofercie firmy Chempur. 
Proszę o podanie numeru katalogowego odczynnika który mamy zaproponować w ofercie 
Odpowiedź na pytanie nr 2 ( dotyczy pakietu 17 ) : 
Zamawiający informuje, iż doszło do omyłkowego wpisania złego numeru katalogowego w pakiecie nr 
17 pozycja 17.7 ( dotyczy Sodu węglan cz.d.a, op.a` 0,25kg). W związku z powyższym Zamawiający 
dokonał zmiany błędnego numeru katalogowego. Poprawny numer katalogowy to: 118105602. 
 
W załączeniu: 
- formularz asortymentowo – cenowy po zmianie z dnia 08.03.2018 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
Zamieszczono: 
-  strona internetowa zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń  zamawiającego 
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