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Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r. 

Znak sprawy: DA.22.59.2022.ZMT 

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIA  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. odczynniki, materiały sprzęt, szkło 
laboratoryjne i środki czystości (11 części) 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem, do Zamawiającego 
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ): 

 
Dotyczy projektowanych postanowień umowy: 
 

 
13. Czy w części VII pozycji 15 Zamawiający dopuści pipety Pasteura o długości 14 cm?  

Odpowiedź 13: tak, Zamawiający dopuszcza pipety Pasteura o długości 14 cm. 

 

14. W części VII pozycji proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli sączki jakościowe 
miękkie, średnie czy twarde.  

Odpowiedź 14: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia – zamawia sączki jakościowe 
średnie. 

 

15. Czy w części VII pozycji 31 Zamawiający dopuści sączki jakościowe o średnicy 185 mm?  

Odpowiedź 15:  tak, Zamawiający dopuszcza sączki jakościowe o średnicy 185 mm. 

 

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części VI pozycji 5 kolb bez podania wagi? 

Odpowiedź 16: nie, Zamawiający nie dopuszcza kolb bez podania wagi. 

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części VI pozycji 8 tygla o średnicy zewnętrznej 40 mm  
i wysokości 50 mm? 

Odpowiedź 17: tak, Zamawiający dopuszcza tygle o średnicy zewnętrznej 40 mm i wysokości 50 mm 
(50mm/25mm/40mm) 
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18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części VI pozycji 9 tygla o pojemności 90 ml i wymiarach 
60/48 mm? 

Odpowiedź 18: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tygla o pojemności 90 ml i wymiarach 
60/48mm 

 

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części VI pozycji 10 probówek o wymiarach 16x160 mm? 

Odpowiedź 19: tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Części VI pozycji 10 probówek o wymiarach 
16x160 mm. 

 

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części VII pozycji 7 rękawiczek w opakowaniach 90 szt.  
(4 op. 90 szt. zamiast 3 op. 100 szt.)? 

Odpowiedź 20: tak, Zamawiający wyraża zgodę -– należy zaznaczyć w formularzu cenowym kalkulacja wg. cen 
jednostkowych, że cena jednostkowa dotyczy opakowania i podać jego zawartość 

 

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części VII pozycji 8 pojemników w opakowaniach 1000 szt. 
(4 op. 1000 szt. zamiast 35 op. 100 szt.)? 

Odpowiedź 21: tak, Zamawiający wyraża zgodę -– należy zaznaczyć w formularzu cenowym kalkulacja wg. cen 
jednostkowych, że cena jednostkowa dotyczy opakowania i podać jego zawartość. 

 

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części VII pozycji 9 pojemników o pojemności 24L w kolorze 
biało-żółtym? 

Odpowiedź 22: nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany koloru na biało-żółty. 

 

23. Czy Zamawiający dopuści w Części VII pozycji 11 podanie ceny jednostkowej za op. 1000 szt. zamiast  
za 1 szt.? 

Odpowiedź 23: tak, Zamawiający wyraża zgodę -– należy zaznaczyć w formularzu cenowym kalkulacja wg. cen 
jednostkowych, że cena jednostkowa dotyczy opakowania 1000 szt. 

 

24. Czy Zamawiający dopuści w Części VII pozycji 14 podanie ceny jednostkowej za op. 500 szt. zamiast  
za 1 szt.? 

Odpowiedź 24: tak, Zamawiający wyraża zgodę – należy zaznaczyć w formularzu cenowym kalkulacja wg. cen 
jednostkowych, że cena jednostkowa dotyczy opakowania 500 szt. 

 

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części VII pozycji 15 pipety bez podania całkowitej 
pojemności i o długości 15 cm? 

Odpowiedź 25: Nie, należy podać pojemość pipety. 
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26. Czy Zamawiający dopuści w Części VII pozycji 16 podanie ceny jednostkowej za op. 500 szt. zamiast  
za 1 szt.? 

Odpowiedź 26: tak, Zamawiający wyraża zgodę – należy zaznaczyć w formularzu cenowym kalkulacja wg. cen 
jednostkowych, że cena jednostkowa dotyczy opakowania 500 szt.  

 

27. Czy Zamawiający dopuści w Części VII pozycji 17 podanie ceny jednostkowej za op. 600 szt. zamiast  
za 1 szt.? 

Odpowiedź 27:  tak, Zamawiający wyraża zgodę – należy zaznaczyć w formularzu cenowym kalkulacja wg. cen 
jednostkowych, że cena jednostkowa dotyczy opakowania 600 szt. 
 

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części VII pozycji 23 watę w opakowaniach 500 g   
(8 op. 500 g zamiast 20 op. 200 g)? 

Odpowiedź 28: tak, Zamawiający wyraża zgodę – należy zaznaczyć w formularzu cenowym kalkulacja wg. cen 
jednostkowych, że cena jednostkowa dotyczy opakowania i podać jego zawartość. 

 

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części VII pozycji 29 bibuły o wymiarach 46x57 cm,  
73 g/ m²? 

Odpowiedź 29: tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w bibuły. 

 

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części VII pozycji 31 sączków o średnicy 185 mm? 

Odpowiedź 30: tak, Zamawiający wyraża zgodę na sączki o średnicy 185 mm. 

 

31. Prosimy o wykreślenie pozycji 37-40 z Części VII lub wskazanie przykładowego producenta i numeru 
katalogowego. 

Odpowiedź 31: nie ma potrzeby podania producenta, w wyszukiwarce jest wiele firm oferujących asortyment 
wyszczególniony w pozycjach 37-40 części VII, przykłady linków poniżej dla każdego produktu: 

Rolka termiczna 57/15/10 szt./op. 

https://papierdokas.pl/sklep/rolki-termiczne-57x15-10-sztuk/ 
https://sklep.oznaczenia.net/product-pol-416-Rolki-termiczne-57x15-rolka-do-kasy-fiskalnej-10-sztuk.html 
Filtr Wody Wkład polipropylenowy 20 mikron (10 x 2,5 ca la) 
https://www.woda.com.pl/p1701,hs-ps-20-wklad-polipropylenowy-20-mikron-10-x-2-5-cala.html 
https://www.sklep-ustm.pl/p26,ps20-wklad-polipropylenowy-20-mikron-10x2-5-cala.html  
Filtr Wody Wkład polipropylenowy 5 mikron (10 x 2,5 cala) 
https://www.sklep-aquafilter.pl/p32,fcps5-wklad-polipropylenowy-10x2-5-cala-5-mikron.html 
https://www.woda.com.pl/p1702,hs-ps-5-wklad-polipropylenowy-5-mikron-10-x-2-5-cala.html 
Filtr do Wody Wkład polipropylenowy slim long 20cali- 5 mikronów 
https://filtrosfera.pl/wklad-sedymentacyjny-20-polipropylenowy-filterlogic-5um-sp20m05-slimline 
https://www.woda.com.pl/p1198,fcps5-l-wklad-polipropylenowy-aquafilter-20-cali-5-mikron.html 
https://aquamelior.pl/produkt/filter-logic-sp20m05-filtr-polipropylenowy-mechaniczny-do-wody-pp-20-slimline-5-
mikronow 
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32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części VII pozycji 49 elektrody o poniższych parametrach: 

Zakres pomiarowy pH 0–14 

Zakres temperatur 0 °C – 100 °C 

Typ skrzynki Ceramiczna 

Materiał trzonu Szkło 

Rodzaj czujnika Łączona elektroda 

Długość trzonu 120 mm 

Średnica trzonu 12 mm 

Parametr pH 

System referencyjny ARGENTHAL™ z pułapką Ag+ 

Elektrolit referencyjny 3 mol/l KCl 

Szkło membranowe HA 

Rezystancja membrany (25°C) < 600 MΩ 

Technologia ISM® Tak 

Czujnik temperatury NTC 30 kΩ 

Małe wymagania konserwacyjne Nie 

Typ sygnału Analogowy 

Nr zamówienia elektrolitu referencyjnego 51343180 

Charakterystyka czujnika Automatyczne rozpoznawanie elektrody 
Czujnik temperatury 
Odporność na działanie chemikaliów 
Zapisywanie historii kalibracji 

Objętość próbek >= 20 ml 

Kabel w zestawie Nie 

Złącze miernika Elastyczne (odłączany kabel) 

Typowe próbki Woda morska 
Solanka 

Złącze na czujniku MultiPin™ 

Skład próbki Wysoka zawartość soli (wodna) 

Konsystencja próbki Ciecz 

Temperatura próbki 0° – 100°C 

Minimalna objętość próbki w µl 20 ml 

Numer(y) materiału 51344055 

 

Odpowiedź 32: tak, Zamawiający wyraża zgodę na elektrodę o wyżej wskazanych parametrach pod warunkiem, 
że do elektrody dołączony zostanie kabel (dopuszcza elektrodę o w/w parametrach w zestawie z kablem) 
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Dot. odpowiedzi na pytania 20, 21 i 28 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie poszczególnych pozycji asortymentu w opakowaniach o mniejszej 
lub większej zawartości danego towaru w opakowaniu, ale tylko wówczas, gdy bez naruszania oryginalnych 
opakowań fabrycznych, łączna ilość towaru (wyrażona wagowo, objętościowo lub w liczbie sztuk) będzie tożsama 
(nie mniejsza) z wymaganą przez Zamawiającego. W formularzu cenowym kalkulacja wg. cen 
jednostkowych należy wskazać, że cena jednostkowa dotyczy opakowania i podać jego zawartość. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

PROKURENT 
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
- Państwowego Instytutu Badawczego 

Izabela Krzyżanowska 
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