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INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pod nazwą: Dostawa odczynników chemicznych dla 

Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami do niniejszego postępowania oraz zmienia treść specyfikacji 

warunków zamówienia: 

Pytanie nr 1: 

Zadanie 1: 

pozycja 5 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 366927-2.5L? 

Pozycja 8 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 309966 w opak. 1 LITR? 

pozycja 10 - Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z pakietu? Produkt wycofany 

pozycja 11 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 1008682500? 

pozycja 14 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 5438972500? 

 

Zadanie 6: 

pozycja 4: Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 685062-1G?  

pozycja 25 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 496391-500MG?  

pozycja 38 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt D39029-100G? 

pozycja 63 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt D9132-1G? 

pozycja 146 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 683140-2G? 

pozycja 150 – Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z pakietu? Produkt wycofany 

Pozycja 226 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt M2643-500G? 

 

Zadanie 9 

Pozycja 1 – Czy Zamawiający zaakceptuje jedno opakowanie 100 gramów zamiast dwóch 

opakowań po 25 gramów? 

 

Zadanie 10: 

pozycja 1 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 1012360500? 

Pozycja 3 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt MAK159-1KT? 

 



 

Zadanie 11: 

pozycja 2 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt S8820-20TAB? 

pozycja 3 – Czy Zamawiający zaakceptuje produkt E1014-5KU? 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zadanie nr 1: 

pozycja 5 – Zamawiający dopuszcza ww. produkt  

Pozycja 8 - Zamawiający dopuszcza ww. produkt w opak. 1 LITR.  

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zmodyfikowania Formularza 

asortymentowo-cenowego w tym Zadaniu i w tej pozycji i zaoferowania ilości 

zgodnej z całkowitą ilością wymaganą przez Zamawiającego, czyli 5 litrów. 

Wykonawca wskazuje również cenę jednostkową netto za oferowane opakowanie. 

pozycja 10 – Zamawiający nie wyraża zgody. 

pozycja 11 - Zamawiający dopuszcza ww. produkt 

pozycja 14 - Zamawiający dopuszcza ww. produkt 

 

Zadanie 6: 

pozycja 4: Zamawiający dopuszcza ww. produkt 

pozycja 25 - Zamawiający dopuszcza ww. produkt 

pozycja 38 - Zamawiający dopuszcza ww. produkt  

pozycja 63 - Zamawiający dopuszcza ww. produkt 

pozycja 146 - Zamawiający dopuszcza ww. produkt 

pozycja 150 – Zamawiający wykreśla tę pozycję. W związku z tym Wykonawcy nie 

wypełniają tej pozycji w Formularzu asortymentowo-cenowym bądź ją 

wykreślają. 

Pozycja 226 - Zamawiający dopuszcza ww. produkt 

 

Zadanie 9 

Pozycja 1 – Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 

zmienia w Załączniku nr 3.9 do SWZ jednostkę miary – POWINNO BYĆ 25 KG. 

Wykonawca ma obowiązek złożyć Formularz z wycenioną pozycją w kg i 

prawidłową jednostką miary, czyli w KG. 

 

Zadanie 10: 

pozycja 1 - Zamawiający dopuszcza ww. produkt 

Pozycja 3 - Zamawiający dopuszcza ww. produkt 

 

Zadanie 11: 

pozycja 2 - Zamawiający dopuszcza ww. produkt 

pozycja 3 – Zamawiający dopuszcza ww. produkt 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem IV pkt 26.2 - w przypadku oferowania 

produktu o innej nazwie niż wymagana przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest 

wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego poprzez podanie odpowiednio w załączniku nr 3.1 – 3.12  nazwy 

oferowanego produktu, nazwy producenta i nr katalogowego bądź innych cech 

jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty oraz dołączenie do oferty, 

w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 

104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym 

stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w 

szczególności Zamawiający żąda karty katalogowej produktu lub certyfikatu analizy 

potwierdzającej, że oferowany produkt równoważny posiada ten sam nr CAS i klasę 

czystości, co wymagana przez Zamawiającego.  

Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakich 

odczynników są dedykowane. 



 

 

W Formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje również, jakie dokumenty 

przedstawia na potwierdzenie równoważności i do której pozycji z danego 

Zadania. 

 
Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. 

postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte 

w Informacjach dla Wykonawców. 
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mgr Barbara Starnawska 


