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Numer Sprawy: ZPU/31/2018                                                                                        Puławy, dnia 30.07.2018 r. 
 

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 24.07.2018 r. na dostawę odczynników chemicznych i 
materiałów pomocniczych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 13 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 wpłynęło pytanie, na które Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
Pytanie 1: (dotyczy pakietu 11) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu wymienionego w pozycji 6 w pakiecie 11 z 
minimalnym terminem ważności wynoszącym 7  miesięcy? 
Prośbę swoją motywujemy tym, iż odczynnik wymieniony w pozycji 6 charakteryzuje krótszy niż wymagany przez 
Zamawiającego termin ważności. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z pakietu nr 11, pozycja 6 z datą przydatności nie 
mniejsza niż 7 miesięcy w dniu dostawy. 
 

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA 
 

Niniejszym  informuję, że Zamawiający dokonuje:  

• zmiany treści FORMULARZA ASORTYMENTOWO - CENOWEGO - załącznik nr 2 do zaproszenia z 
dnia 24.07.2018.  

JEST: 
termin przydatności: 
pakiet  7: minimum 3 miesiące od dnia dostawy 
pakiety 1-6, 8-11: minimum 12 miesięcy od dnia dostawy 
 
POWINNO BYĆ: 
termin przydatności: 
pakiet  7: minimum 3 miesiące od dnia dostawy 
pakiety 1-6, 8-11: minimum 12 miesięcy od dnia dostawy (z wyłączeniem pozycji 6 z pakietu 11, gdzie w związku 
z pytaniami wykonawcy wymagany termin ważności został skrócony i wynosi minimum 7 miesięcy w dniu 
dostawy)  
 

• zmiana treści ZAPROSZENIA z dnia 24.07.2018 
1) nazwa przedmiotu zamówienia: 
JEST: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla IUNG 
PIB w Puławach, w podziale na 13 pakietów: 

- dla Zakładu Biotechnologii IUNG – PIB w Puławach 
- pakiet 1 - Odczynniki wg BTL 
- pakiet 2 - Odczynniki wg POCH 
- pakiet 3 – Odczynniki wg Duchefa 
- pakiet 4 –  Odczynniki wg Sigma 
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- pakiet 5 – Odczynniki wg Eurix 
- pakiet 6 - Odczynniki wg Qiagen 
- pakiet 7 – Odczynniki wg Chempur 
- pakiet 8 - Odczynniki wg Chempur 
- pakiet 9 - Odczynniki wg Lysoform 
- pakiet 10 - Odczynniki wg Fisher Chemical 
- pakiet 11 - Odczynniki wg ThermoFisherScientific 
- pakiet 12 - Materiały wg Labo24 
- pakiet 13 - Materiały wg Hellma 
 
POWINNO BYĆ: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla IUNG 
PIB w Puławach, w podziale na 13 pakietów: 

- dla Zakładu Biotechnologii IUNG – PIB w Puławach 
- pakiet 1 - Odczynniki wg BTL 
- pakiet 2 - Odczynniki wg POCH 
- pakiet 3 – Odczynniki wg Duchefa 
- pakiet 4 –  Odczynniki wg Sigma 
- pakiet 5 – Odczynniki wg Eurix 
- pakiet 6 - Odczynniki wg Qiagen 
- pakiet 7 – Odczynniki wg Chempur 
- pakiet 8 - Odczynniki wg Becton, Dickinson and Company 
- pakiet 9 - Odczynniki wg Lysoform 
- pakiet 10 - Odczynniki wg Fisher Chemical 
- pakiet 11 - Odczynniki wg ThermoFisherScientific 
- pakiet 12 - Materiały wg Labo24 
- pakiet 13 - Materiały wg Hellma 
 
2) zmiana w zakresie terminu terminu przydatności do użycia 
JEST: 
pakiet  7: minimum 3 miesiące od dnia dostawy 
pakiety 1-6, 8-11: minimum 12 miesięcy od dnia dostawy  
 
POWINNO BYĆ: 
pakiet  7: minimum 3 miesiące od dnia dostawy  

  pakiety 1-6, 8-11: minimum 12 miesięcy od dnia dostawy  (z wyłączeniem pozycji 6 z pakietu 11, gdzie w   
  związku z pytaniami wykonawców wymagany termin ważności został skrócony i wynosi minimum 7 miesięcy w  
  dniu dostawy) 
 

• zmiany treści FORMULARZA OFERTOWEGO - załącznik nr 1 do zaproszenia z dnia 24.07.2018. 
1) nazwy pakietów od pakietu 7 do 10 
JEST: 
**Dla pakietu 7 -  
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 
**Dla pakietu 8 - Odczynniki wg Chempur 
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 
 
**Dla pakietu 9 - Odczynniki wg Chempur 
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
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podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 
**Dla pakietu 10 - Odczynniki wg Lysoform 
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 
 
POWINNO BYĆ: 
**Dla pakietu 7 - Odczynniki wg Chempur 
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 
 
**Dla pakietu 8 - Odczynniki wg Becton, Dickinson and Company 
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 
 
**Dla pakietu 9 - Odczynniki wg Lysoform    
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 
 
**Dla pakietu 10 - Odczynniki wg Fisher Chemical    
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 

 
2) zmiana w zakresie terminu terminu przydatności do użycia 
JEST: 
pakiet  7: minimum 3 miesiące od dnia dostawy 
pakiety 1-6, 8-11: minimum 12 miesięcy od dnia dostawy  
POWINNO BYĆ: 
pakiet  7: minimum 3 miesiące od dnia dostawy 
pakiety 1-6, 8-11: minimum 12 miesięcy od dnia dostawy  (z wyłączeniem pozycji 6 z pakietu 11, gdzie w   
  związku z pytaniami wykonawców wymagany termin ważności został skrócony i wynosi minimum 7 miesięcy w  
  dniu dostawy) 
  

W załączeniu: 
- formularz asortymentowo – cenowy po modyfikacji z dnia 30.07.2018 
- formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 30.07.2018 
- Zaproszenie do składania ofert po zmianach z dnia 30.07.2018 
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/        


