
 

 
 
 

 

Warszawa, dn. 15 grudnia 2021 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Dostawę aparatury laboratoryjnej, kolumn chromatograficznych, 

odczynników, materiałów pomocniczych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, pipet i 

akcesoriów laboratoryjnych w podziale na 42 części” (znak sprawy DA.22.30.2021.ZA/ZG) 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji 

warunków zamówienia, które prezentuję poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1  

Zamawiający podaje w opisie następujące dane, które to zawierają dwie wielkości opakowań w 

jednym opisie : 

Tipsy do pipety 1-10 mL 300/op, kompatybilne, niesterylne, wolne od 

DNAz i RNAz i pirogenne. (500szt/op) 

Tipsy do pipety 10 – 100 µL 1000/op, kompatybilne, niesterylne, wolne od 

DNAz i RNAz i pirogenne. (500 szt/op) 

 

Kompatybilne końcówki producenta pipet w przypadku pojemności 1-10ml są pakowane w worki 

3x100szt 

Czy właśnie o taką ilość zamawiającemu chodzi ? 

Kompatybilne końcówki producenta pipet w przypadku pojemności 10 – 100 µL są pakowane w 

worek 1x1000szt. 

Czy właśnie o taką ilość zamawiającemu chodzi ? 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, że w zakresie końcówek do pipet poprawny jest opis o następującej treści: 

-w przypadku pojemności 1-10ml - 3x100szt/op. 

- w przypadku pojemności 10 – 100 µL  1x1000szt/op. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

Pytanie 2  

Czy zamawiający poprzez indywidualny certyfikat DakkS USP ma na myśli albo DakkS albo USP czy 

kolby mają posiadać dwa certyfikaty ? 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający informuje, że wymagany jest certyfikat serii z naniesionym oznaczeniem na szkle serii i 
daty. Natomiast indywidualny certyfikat DakkS/USP nie jest wymagany.  
 

Jednocześnie Zamawiający,  działając  na podstawie art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), uprzejmie 

informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia poprzez: 

I. Modyfikację pozycji w części nr 21 Formularza asortymentowo-cenowego w związku udzieloną 
odpowiedzią na pytanie nr 1 w następujący sposób: 
 
BYŁO 

21 
Akcesoria 

chromatograficzne 

Tipsy do pipety 1-10 mL 300/op, kompatybilne, niesterylne, wolne od DNAz i 
RNAz i pirogenne. (500szt/op) 

do 6 dni 

kalendarzowych od 

dnia zawarcia 

umowy 

  

Tipsy do pipety 10 – 100 µL 1000/op, kompatybilne, niesterylne, wolne od DNAz 
i RNAz i pirogenne. (500 szt/op) 

 

JEST 

21 
Akcesoria 

chromatograficzne 

Tipsy do pipety 1-10 mL 300/op, kompatybilne, niesterylne, wolne od DNAz i 
RNAz i pirogenne. (3x100szt/op) 

do 6 dni 

kalendarzowych od 

dnia zawarcia 

umowy 

  

Tipsy do pipety 10 – 100 µL 1000/op, kompatybilne, niesterylne, wolne od DNAz 
i RNAz i pirogenne. (1000 szt/op) 

 

II. Modyfikację pozycji w części nr 18 Formularza asortymentowo-cenowego w związku udzieloną 
odpowiedzią na pytanie nr 2 w następujący sposób: 
 

III. BYŁO 

18 
Akcesoria 

chromatograficzne 

Kolby miarowe 10 mL. szkło borokrzemowe, z certfikatem, klasa A, z 
indywidualnym certyfikatem kalibracji DAkkS USP, zgodne z normą DIN EN ISO 
1042 lub równoważną, podziałka i napisy w kolorze niebieskim, kalibrowane na 
wlew, z korkiem 

do 6 dni 

kalendarzowych od 

dnia zawarcia 

umowy 

  

Kolby miarowe 5 mL. szkło borokrzemowe, z certfikatem, klasa A  z certfikatem, 
klasa A, z indywidualnym certyfikatem kalibracji DAkkS USP, zgodne z normą 
DIN EN ISO 1042 lub równoważną, podziałka i napisy w kolorze niebieskim, 
kalibrowane na wlew, z korkiem 

 
IV. JEST 

18 
Akcesoria 

chromatograficzne 

Kolby miarowe 10 mL. szkło borokrzemowe, z certfikatem, klasa A, zgodne z 
normą DIN EN ISO 1042 lub równoważną, podziałka i napisy w kolorze 
niebieskim, kalibrowane na wlew, z korkiem 

do 6 dni 

kalendarzowych od  



 

 
 
 

Kolby miarowe 5 mL. szkło borokrzemowe, z certfikatem, klasa A  z certfikatem, 
klasa A, zgodne z normą DIN EN ISO 1042 lub równoważną, podziałka i napisy 
w kolorze niebieskim, kalibrowane na wlew, z korkiem,  

dnia zawarcia 

umowy 

  

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zamieszcza na stronie BIP Zamawiającego zaktualizowany 

załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 1 do Umowy- SPOZ wersja edytowalna z obowiązkiem 

stosowania. 

Jednocześnie informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania zmianie nie uległa treść 

ogłoszenia o zamówieniu. 
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