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Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy odczynników chemicz-

nych  dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Zadanie 1 
 

Dotyczy poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie alkoholu etylowego absolut-

nego o stężeniu 99,9%? 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, wystąpiła pomyłka w zapisie stopnia czystości 

tej pozycji. 

 

 

Zadanie 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 2 pozycji nr. 2,7,9,11 

oraz 12  do osobnego pakietu?  

Odpowiedź: 

 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania 2 pozycji 2,7,9,11 i 
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12. 

 

 

Zadanie 4 
 

Dotyczy poz. 1 

 

Dichlorometan należy do II grupy pakowania. Czy na pewno wymagają Państwo 

opakowań dla produktów z I grupy? Ogółem ten produkt nie jest do takowych pa-

kowany 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opakowań o niższej charaktery-

styce ( np. …/Y1.5/205) lub innych określonych przez wskazania UN dla tej sub-

stancji biorąc pod uwagę dużą różnicę temperatur podczas transportu i przecho-

wywania. 

 

Zadanie 5 
 

Dotyczy poz. 4 

Prosimy o weryfikację czy nie nastąpiła pomyłka. Czy Zamawiającemu chodzi o 

alkohol etylowy czda 99,8%? 

 

Odpowiedź: 

Tak, w specyfikacji tej pozycji powinno być: alkohol etylowy czda. 99,8% 

 

Zadanie 6 
 

Dotyczy poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Acetone-D6 99,8 atom % D? 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy poz. 2 

Czy w związku z tym, że większość producentów wielkość opakowania dla cieczy 

przedstawia w mililitrach, a nie w gramach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

Acetonitryl D3 w op. 10ml ? 

  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Benzene-D6 99,5 atom % D? 

Czy w związku z tym, że większość producentów wielkość opakowania dla cieczy 

przedstawia w mililitrach, a nie w gramach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

Benzene-D6 w op. 25ml? 

  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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Dotyczy poz. 4 

Czy w związku z tym, że większość producentów wielkość opakowania dla cieczy 

przedstawia w mililitrach, a nie w gramach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

Chloroform D (stab. folia Ag) w op. 100ml? 

  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy poz. 5 

Czy w związku z tym, że większość producentów wielkość opakowania dla cieczy 

przedstawia w mililitrach, a nie w gramach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

Deuterium oxide w op. 100ml? 

  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy poz. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Dichloromethane-D2 99,6 atom % D? 

Czy w związku z tym, że większość producentów wielkość opakowania dla cieczy 

przedstawia w mililitrach, a nie w gramach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na Di-

chloromethane-D2 w op. 10ml? 

  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy poz. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Dimethylsulfoxide-D6 99,8 atom % D? 

Czy w związku z tym, że większość producentów wielkość opakowania dla cieczy 

przedstawia w mililitrach, a nie w gramach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na Di-

methylsulfoxide-D6 w op. 10ml? 

  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy poz. 8 

Czy w związku z tym, że większość producentów wielkość opakowania dla cieczy 

przedstawia w mililitrach, a nie w gramach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

Metanol D4 w opakowaniu 10ml? 

  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy poz. 9 

Czy w związku z tym, że większość producentów wielkość opakowania dla cieczy 

przedstawia w mililitrach, a nie w gramach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na Pi-

rydyna D5 w opakowaniu 10ml? 

  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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Dotyczy poz. 10 

Czy w związku z tym, że większość producentów wielkość opakowania dla cieczy 

przedstawia w mililitrach, a nie w gramach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na Te-

trahydrofuran D8 w opakowaniu 10ml? 

  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy poz. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Toluen D8 99,5 atom % D? 

Czy w związku z tym, że większość producentów wielkość opakowania dla cieczy 

przedstawia w mililitrach, a nie w gramach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na To-

luen D8 w opakowaniu 10ml? 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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