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WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 03.07.2018 r. na dostawę odczynników chemicznych dla  Zakładu Hodowli 
i Biotechnologii Roślin IUNG PIB w Puławach, w podziale na 19 części zamówienia. 

 
Tryb postępowania:  
Zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zm.) a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, z zachowaniem zasad określonych w art. 469 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.) 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 11) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności dla odczynników z Zadania nr 11? Producent Agilent 
Technologies oferuje jedynie 4 miesiące gwarancji.  
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie odczynnika z pakietu 11 z terminem ważności nie mniejszym niż  4 miesiące. 
Jednocześnie prosimy aby ten termin był możliwe jak najdłuższy. 
 
Pytanie 2: (dotyczy pakietu 17) 
Czy Zamawiający może wskazać czy chciałby użyć miejsc restrykcyjnych? Jeśli tak, to jakich? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie wymaga użycia miejsc restrykcyjnych. 
 
Pytanie 3: (dotyczy pakietu 17) 
Czy Zamawiający zaakceptuje przekazanie zsyntetyzowanych konstruktów w wektorze standardowym pEX z 
opornością na ampicilinę/kanamycynę?  
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie zamawianych konstruktów w plazmidzie pEX. 
 
Pytanie 4: (dotyczy pakietu 17) 
Zamawiający wskazał, że sekwencja w zadaniu 1 ma długość 1000bp. Po dokładniejszym sprawdzeniu wychodzi, że 
sekwencja ma długość1001 bp. Czy Zamawiający może to zweryfikować? 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający potwierdza, że sekwencja ma długość 1000 nukleotydów, zgodnie z zaproszeniem (zał. nr 3 do 
zaproszenia 3.07.2019 r.). 
 
Pytanie 5: (dotyczy pakietu 4) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów wymienionych w pozycji 1 i 2 w pakiecie 4 z minimum 4 
miesięcznym terminem przydatności   a w pozycjach  3, 4, 5 i 6 z minimum 6  miesięcznym terminem przydatności ? 
Prośbę swoją motywujemy tym, iż odczynniki w/w  wymienionych pozycjach charakteryzuje krótszy niż wymagany 
przez Zamawiającego termin ważności. 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie odczynników z krótszym terminem przydatności: 
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- w ramach pakietu nr 4, pozycje 4.1 i 4.2 -  minimum 4 miesiące w dniu dostawy  
- w ramach pakietu nr 4, pozycje 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 -  minimum 6 miesięcy w dniu dostawy 
 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
Zamieszczono: 
-  strona internetowa zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń zamawiającego 

                                                                                                 W imieniu Zamawiającego  
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