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Gdańsk, dnia 27.03. 2014r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr ogłoszenia 100964 -2014, data zamieszczenia
25.03.2014 i na stronie internetowej
www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie
Zamawiającego
ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek,
materiałów laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200
Series.
ZP/125/008/D/14
W dniu 26.03.2014 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1/ część nr 5 i 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla produktów wchodzących w
skład części nr 5 i 8 z 14 dni od daty złożenia zamówienia do 30 dni od daty złożenia zamówienia
ze względu na konieczność sprowadzenia odczynników spoza granic Polski?
Odp.
Zamawiający wydłuża termin dostawy do 21 dni.
Pytanie nr 2/ część nr 5
Proszę Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 17, 49, 50, 51, 52 do osobnego pakietu celem
zwiększenia konkurencyjności ofert.
Odp.
Zamawiający wydzieli osobną część dla w/w pozycji.
Pytanie nr 3/ część nr 8
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie i przeliczenie ilości opakowań w części nr 8?
- w pozycji nr 3 płytki 24-dołkowe pakowane w kartonie po 50szt. Ostateczna ilość po
przeliczeniu wyniesie dokładnie tyle płytek, iloma Zamawiający jest zainteresowany, tj. 750szt. :
karton po 50szt. = 15 kartonów.
- w pozycji nr 5 płytki wielodołkowe pakowane po 40 szt. w kartonie, co dałoby łącznie sumę
240szt. płytek zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 240 szt. płytek : karton po 40szt. = 6
kartonów.
Odp.
Tak, Zamawiający dopuści .
Pytanie 4/ dotyczy wzoru umowy par.4 punkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 21 dni?
Prośbę motywujemy koniecznością sprowadzenia towaru z zagranicy.
Odp.
Zamawiający wydłuża termin dostawy do 21 dni.

Pytanie 5/ dotyczy Części nr 4
Zamawiający wymaga średnicy wewnętrznej wylotu nie większej niż 2mm dla pipet 25ml i podaje
pipety firmy Corning jako produkt referencyjny. Pipety serologiczne firmy Corning o objętości 25ml i
numerze katalogowym 4489 mają średnicę wewnętrzną większą od 3mm.
W związku z powyższym prosimy o weryfikację wymaganych parametrów dla zadania nr 4.
Odp.
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz.

