
 
Warszawa, dnia 12-07-2018 

 
 ……………………………………………… 

 
  (Wykonawcy, Internet) 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na Zapytanie Nr 1-3 - znak sprawy 5/ZP/2018FL   
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na Dostawę i zakup urządzeń laboratoryjnych na potrzeby projektu pn.: 
FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 
priorytetowych gatunków flory na terenie Polski (znak sprawy 5/ZP/2018FL)  
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) udzielamy odpowiedzi 
na pytania. 
 

Zapytanie nr 1 
Pytanie nr 1 
Dotyczy część 8 - system archiwizacji żeli. 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 6 tygodni z powodu 
konieczności sprowadzenia sprzętu z zagranicy? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 6 tyg. 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy część 9 - ultrazamrażarki. 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 6 tygodni z powodu 
konieczności sprowadzenia sprzętu z zagranicy? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 6 tyg 
 
 

Zapytanie nr 2 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby pipety nie posiadały blokady nastawy 
zapobiegającej niepożądanym zmianom objętości, parametru opisanego w pkt 15?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby pipety nie posiadały blokady nastawy 
zapobiegającej niepożądanym zmianom objętości, parametru opisanego w pkt 15 
 

Zapytanie nr 3 
Pytanie nr 1   
Czy Zamawiający dopuści ultrazamrażarkę o głębokości z uchwytem wynoszącej 645 
mm? Jest to minimalnie większa głębokość od wymaganej przez Zamawiającego 
(różnica   2 mm)  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ultrazamrażarkę o głębokości z uchwytem 
wynoszącej 645 mm. 
 



 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) dokonuje zmiany 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

1. w zakresie załącznika 1 do SIWZ - Część 8 - System archiwizacji żeli 
Skreśla się treść: 
Dostawa w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy 
 
który otrzymuje brzmienie: 
Dostawa w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy 
 
2. w zakresie załącznika 1 do SIWZ - Część 9 - Ultrazamrażarki 
Skreśla się treść: 
Dostawa w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy 
 
który otrzymuje brzmienie: 
Dostawa w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy 
 
3. w zakresie załącznika nr 1 do SIWZ - część 3 - Zestaw aparatury do 
przygotowania materiału roślinnego do izolacji kwasów nukleinowych, pkt. 3.2 
Zestaw pipet, pkt. 15, kolumna 3 tabeli 
Skreśla się treść: 
tak 
który otrzymuje brzmienie: 
tak/nie 
 
4. w zakresie załącznika 1 do SIWZ - Część 9 - Ultrazamrażarki 
pkt. 11, kolumna 2 tabeli  
Skreśla się treść: 
Głębokość z uchwytem nie większa niż 643 mm 
który otrzymuje brzmienie: 
Głębokość z uchwytem nie większa niż 645 mm 
 
5. w zakresie załącznika nr 1 do SIWZ - część 1 - Aparatura do przygotowania 
buforów i prowadzenia rozdziałów elektroforetycznych, pkt. 1.2 Zestaw do 
elektroforezy DNA, pkt. 11, kolumna 2 tabeli 
Skreśla się treść: 
Maksymalna ilość prób dla jednego rozdziału co najmniej 120 
który otrzymuje brzmienie: 
Maksymalna ilość prób dla jednego rozdziału co najmniej 120. "Maksymalna ilość 
prób dla jednego rozdziału co najmniej 120" oznacza, iż Wykonawca dostarczy w 
zestawie urządzenie, które umożliwi rozdział jednocześnie 120 prób przy założeniu, 
że rozstaw między grzebieniami będzie nie mniejszy niż 5 cm, co sugeruje, że 
urządzenie powinno mieć rozmiary 15 cm (+/- 1 cm) x min. 25 cm 
 
6. w zakresie treści rozdziału XIII SIWZ, pkt. 2, który otrzymuje brzmienie: 
Termin składania ofert - 18/07/2018 r, do godz. 10:00 
 



 
7. w zakresie rozdziału XIII SIWZ, pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: 
Termin otwarcia ofert 18/07/2018 r. o godz. 10:30 
 
Powyższe zmiany siwz stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia nr 5/ZP/2018FL. Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie. 
 

W załączeniu załącznik nr 1 do SIWZ uaktualniony w dniu 12/07/2018 r.- Opis 

Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Dyrektor  
                Paweł Kojs  

 


