
 

 
 
 
 
Postępowanie WCH.2420.19.2017.HS     Wrocław, 4 sierpnia 2017 r. 
 
           
 
Uczestnicy postępowania 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę 
odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 
 
Pytanie: dotyczy §4 ust. 5 Wzór umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ) 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego w §4 ust.5 wzoru 
umowy, terminu dostawy do 21 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni roboczych od chwili 
złożenia zamówienia? 
 
 
Pytanie: dotyczy §5 ust. 2 Wzór umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ) 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego w §5 ust.2 wzoru 
umowy, terminu wymiany wadliwych odczynników lub uzupełnienia braków ilościowych do 10 dni 
roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie/ 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wadliwych odczynników lub uzupełnienia 
braków ilościowych do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. 
 
Pytanie  – dotyczy pozycji 10 i 11 z zadania 7 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów w szklanych ampułkach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów w szklanych ampułkach – poz. 10 w zadaniu 7 
Nie dopuszcza zaoferowania produktów w szklanych ampułkach – poz. 11 w zadaniu 7 
  
Pytanie  – dotyczy pozycji 14  z zadania 7 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w plastikowej butelce? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w plastikowej butelce. 
 
 Pytanie  – dotyczy pozycji 1 z zadania 5 
Czy Zamawiający nie popełnił błędu w specyfikacji i podany związek nie powinien mieć nr CAS 5794-
03-6, a nie 1422321? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający błędnie opisał nr związku w poz. 1 z zadania 5 
Jest – CAS 1422321 powinno być: CAS 579403-6 
 
 
 Pytanie  – dotyczy pozycji 22 z zadania 5 
Czy Zamawiający nie popełnił błędu w specyfikacji i podany związek nie powinien mieć nr CAS 1309-
64-4, a nie 309-64-4? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający błędnie opisał nr związku w poz. 22 z  zadania 5 
Jest – CAS 309-64-4 powinno być: CAS 1309-64-4 
  



 
Pytanie  – dotyczy pozycji 28 z zadania 5 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w opakowaniu 500 g zamiast 500 ml? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu zarówno w opakowaniu 500g jak i 500ml. 
 
  
Pytanie  – dotyczy pozycji 47 z zadania 5 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 2 sztuk produktu w opakowaniu 500 g zamiast 4 sztuk 
250 g? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania 2 sztuk produktu w opakowaniu 500g, dopuszcza 
natomiast zaoferowanie 10 szt. po 100g jak również 4 szt. po 250g 
 
 
Pytania dotyczące zadania 1 
Poz. 6 – czy zgadzają się Państwo na opakowanie 0,5 l lub 2,5 l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zarówno opakowanie 1l jak i 0,5l, nie dopuszcza opakowania 2,5l 
 
Poz. 7 -  czy zgadzają się Państwo na opakowanie 1l? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza opakowania 1l. 
 
Poz. 10 - czy zgadzają się Państwo na opakowanie 2l? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza zarówno opakowanie 2l jak i 2,5l. 
 
Poz. 19 – czy zgadzają się Państwa na opakowanie 0,5l i zakres temperatury wrzenia 50 – 70 st.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zarówno opakowanie 1l jak i 0,5l, nie dopuszcza zmiany zakresu 
temperatury wrzenia. 
 
Poz. 22 - czy zgadzają się Państwo na opakowanie 1l? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza opakowania 1l. 
 
 
Pytania dotyczące zadania 2 
 
Poz.1 - czy zgadzają się Państwo na opakowanie 25l? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza opakowania 25l. 
 
Poz.2 - czy zgadzają się Państwo na opakowanie 2,5l? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza opakowania 2,5l. 
 
Poz.3 - czy zgadzają się Państwo na opakowanie 25l? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza opakowania 25l. 
 
Pytania dotyczące zadania 3 
 
Poz. 1 – czy dopuszczają Państwo czystość ≥ 99,8%? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza czystości =99,8%, dopuszcza jedynie czystość 99,9% 
 
 
 



Poz. 2 – Czy nie ma błędu w numerz CAS, w specyfikacj 68-12-1 ( zamiast 68-12-2)? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający błędnie opisał nr związku w poz. 2 z  zadania 3 
Jest – CAS 68-12-1 powinno być: CAS 68-12-2 
 
Pytanie dotyczy zadania 7 poz.6 
Zamawiający podał w opisie Chloroform D + silver foil. Czy zamawiający wyrazi zgodę na 
zaproponowanie: Chloroform-d do NMR min. 99,8% stabilizowany 0,12% Ag op. 100ml? 
Odpowiedź; 
Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie Chloroform-d do NMR min. 99,8% stabilizowany 
0,12% Ag op. 100ml o ile stabilizator jest w formie folii. 
 
Pytanie dotyczy zadania 6 poz. 43 
Zamawiający podał w opisie Monosodium 2-Sulfoterephthalate 99% o nr CAS: 19089-60-2. 
Produkt ten w tej czystości nie jest dostępny. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zawartości 
na 98%/ 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zawartości na 98%  
 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę czystości odczynników z czda. na cz. w nr Zadaniu 4 SIWZ w 
pozycjach? :  

lp. nazwa st.cz. 
w % CAS opakowanie ilość 

cena 
w 

PLN  

wartość 
w PLN  producent 

1. 
Aldehyd 
benzoesowy 
czda 

98 100-52-7 1 l 9   
  

  

2. 
Aldehyd 
octowy 
czda 

99,5 100-52-7 500 ml 6   
  

  

3. 
Aldehyd 
octowy 
czda 

99,5 75-07-0 1 l 2   
  

  

Odpowiedź: 
Tak, z zastrzeżeniem zachowania stopnia czystości; 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań z 20 L x 10 szt. na opakowania  25 L i tym 
samym zmniejszyć liczbę opakowań do 8 szt.  w nr Zadaniu 2 SIWZ w pozycji :  

lp. nazwa st.cz. w 
% CAS opakowanie ilość 

1. Aceton 
techniczny/oczyszczony 99 67-64-1 20 l 10 

Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań z 20 L x 10 szt. na opakowania  25 L i tym 
samym zmniejszenie liczby opakowań do 8 szt.  w nr Zadaniu 2 SIWZ w pozycji 1 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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