
 
 

ZP.2020.02.01 

 

Kórnik, 04.05.2020 r. 

Odpowiedź na pytania do SIWZ 

Dotyczy postępowania ZP.2020.02 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

sukcesywną dostawę odczynników chemicznych  dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii 

Nauk do 31 grudnia 2020 roku. 

1. Dnia 28.03.2020 r. wpłynęło następujące pytanie: 

Część 1 – zadanie 1: 

Nazwa produktu: Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit – 4897030001.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu – zadania 1? 

Uzasadnienie: Produkt „Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit” jest niedostępny  

w ofercie firmy Dostawcy, pozostał na licencji Roche Life Science. 

Nazwa produktu: Etanol absolutny - 8.18760.2500. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

wyłączenie z pakietu – zadania 1? 

Uzasadnienie: Firma Dostawcy aktualnie nie posiada koncesji na obrót etanolem na terenie 

Polski. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie Transcriptor First Strand cDNA Synthesis  

Kit – 4897030001 z zakresu Zadania 1. i jednocześnie informuje, że produkt zostanie ujęty  

w zadaniu nr 7, przez opublikowanie modyfikacji treści SIWZ. 

Uzasadnienie Zamawiającego:  

Zamawiający błędnie określił nazwę producenta, która mogłaby wskazywać na błędne 

parametry fizyko-chemiczne wymaganego produktu. 

 



Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie Etanolu absolutnego - 8.18760.2500. z zakresu 

Zadania 1. 

Uzasadnienie Zamawiającego: Przesłanka wskazana przez Dostawcę, iż do realizacji dostawy 

niezbędne jest posiadanie koncesji na obrót etanolem na terenie Polski, w opinii 

Zamawiającego może mieć wpływ na zawężenie katalogu potencjalnych wykonawców 

zdolnych do realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że produkt zostanie ujęty  

w zadaniu nr 7, przez opublikowanie modyfikacji treści SIWZ. 

2. Dnia 29.04.2020 r. wpłynęło następujące pytanie: 

„Część 1 – zadanie 1: 
  
Nazwa produktu Anti-Rat IgG (whole molecule) - A6066-5ml. Czy Zamawiającemu chodziło  
o produkt A6066-.5ml? 
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/a6066?lang=pl&region=PL 
Uzasadnienie: W ofercie firmy dostępne są wyłącznie wielkości opakowań 0.5 mL oraz 0.25 
mL. 
  
Nazwa produktu Thiourea - T8656. W tabeli dla zadania 1 Zamawiający wskazał  
1 opakowanie. Posiadamy 3 wielkości opakowania dla tego produktu, poprosimy 
Zamawiającego o doprecyzowanie: 
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/t8656?lang=pl&region=PL 
Uzasadnienie: Produkt T8656 występuje w 3 wariantach: 50g, 100g oraz 500g.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający oczekuje opakowania o wielkości 0,5 ml produktu Anti-Rat IgG (whole 
molecule) - A6066 
Uzasadnienie Zamawiającego:  

Zamawiający błędnie określił wielkość produktu. 

 

Zamawiający oczekuje opakowania o wielkości 100 g produktu Thiourea - T8656. w tabeli dla 
zadania 1. 
 

Uzasadnienie Zamawiającego:  

Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty dokona korekty opis przedmiotu 
zamówienia. 
 

3. Dnia 30.04.2020 r. wpłynęło następujące pytanie: 

„Dotyczy części nr 5 
1.)   Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie produktu z pozycji nr 5 tj. "Środek LTK-008™ – 
Biodelta, L-1008, 500ml"? „ 
 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/a6066?lang=pl&region=PL
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/t8656?lang=pl&region=PL


Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pozycji nr 5 tj. "Środek LTK-008™ – Biodelta,  

L-1008, 500 ml i jednocześnie informuje, że produkt zostanie ujęty w zadaniu nr 7, przez 

opublikowanie modyfikacji treści SIWZ. 

Uzasadnienie Zamawiającego:  

Zamawiający błędnie określił nazwę producenta, która mogłaby wskazywać na błędne 

parametry fizyko-chemiczne wymaganego produktu. 

4. Dnia 30.04.2020 r. wpłynęły następujące pytania: 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie z części 6 produktu  
2,4-Dinitrophenylhydrazine SPCMDI149-100GM produkt o takiej gramaturze został wycofany 
i jest dostępny w formie ciekłej w różnych objętościach oraz rozpuszczalnikach co wymagało 
by doprecyzowania.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie z części 6 produktu 2,4-Dinitrophenylhydrazine 

SPCMDI149-100GM i związku z powyższym informuje, że zostanie opublikowana modyfikacja 

treści  SIWZ. 

5. Dnia 04.05.2020 r. wpłynęło następujące pytanie: 

„Dotyczy CZĘŚCI 4 – ZADANIE 4: 
1. W związku z brakiem w portfolio dostawcy wskazanej wielkości opakowania dla 

podchlorynu sodu POCH (806722992, 200 mL) chciałabym zapytać, czy Zamawiający 
wyraża zgodę na zaoferowanie większego opakowania (5L, 30L bądź 200L)? 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zamian za wskazany Agar Chmes 
odczynnika VWR Chemicals o wskazanych w certyfikacie parametrach?” 
 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie większego opakowania podchlorynu sodu 

POCH (806722992), a w związku z powyższym dokona modyfikacji treści SIWZ przez 

zastąpienie produktu podchlorynu sodu POCH (806722992), produktem NaOCL (nr kat. 

230393L) o objętości 250 ml. 

Uzasadnienie Zamawiającego:  

Zamawiający na potrzeby prowadzonych badań prognozuje zużycie około 250 ml produktu. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert równoważnych za wskazany Agar Chmes, 

które spełniają wymagania opisane w SIWZ. 

Uzasadnienie Zamawiającego:  

W przedmiotowym postępowaniu dopuszczono możliwość składania produktów 

równoważnych. 



6. Dnia 04.05.2020 r. wpłynęło następujące pytanie 
„Poniżej pytanie do cz. 4., zad.4: 
Czy zamawiający w poz.5 podchloryn sodu, dopuszcza większe opakowania: 5L? Na rynku nie 
występuje pojemność 200ml.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie większego opakowania podchlorynu sodu 

POCH (806722992), a w związku z powyższym dokona modyfikacji treści SIWZ przez 

zastąpienie produktu podchlorynu sodu POCH (806722992), produktem NaOCL (nr kat 

230393L firmy VWR) o objętości 250 ml. 

Uzasadnienie Zamawiającego:  

Zamawiający na potrzeby prowadzonych badań prognozuje zużycie około 250 ml produktu. 

 

W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje,  

że zostanie opublikowana modyfikacja treści SIWZ. 

 

 

Dyrektor Instytut Dendrologii 

Polskiej Akademii Nauk 

 

dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN 
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