
 
 

Kazuń Nowy, 21.06.2022 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA NR 03/2022/ABM/ROCZNE/BIOL 

 

1. Czy można składać oferty częściowe – tylko na jeden zestaw? 

Można składać oferty na dowolną ilość zestawów (od 1 do 24) 

2. Prosimy o wydzielenie z zestawu 16 pozycji 1-12 oraz 19-20 oraz o stworzenie oddzielnego 

zestawu na produkty firmy Cell Signaling Technology albo włączenie ich do zestawu nr 14 

Nie modyfikujemy istniejących zestawów. 

3. W Zestawie 16. Odczynniki, Przeciwciała w poz. 1-10, oraz poz.19-20  są produkty firmy Cell 

Signaling. Ponadto w poz.21-23  , oraz poz. 25 znajdują się p.ciała firmy Abcam ,  R&D , oraz  

Miltenyibiotec. Nie jesteśmy dystrybutorem  firm: Cell Signaling, Abcam ,  R&D , oraz 

Miltenyibiotec i nie jesteśmy w stanie oferować ich produktów. Czy w związku z powyższym te 

produkty mogą być wyłączone w odrębny Zestaw? 

Nie modyfikujemy istniejących zestawów. 

4. Czy Zamawiający dla Zestawu nr 2 zgodzi się na usunięcie z zestawienia pozycji nr 14, Western 

Blotting Luminol Reagent SC-2048, Santaruz? Prośba spowodowana jest faktem, iż nie jest to 

produkt wykonawcy/Producenta pozostałych produktów w zestawie nr 2 a Wykonawca nie może 

odkupić tego produktu od innego producenta więc nie może go też zaoferować razem z 

pozostałymi odczynnikami. Prosimy o usunięcie tej pozycji z zestawienia. w Innym przypadku 

Wykonawca nie będzie mógł złożyć oferty na pozostałe produkty. 

Nie modyfikujemy istniejących zestawów. 

5. Zamawiający dla Zestawu nr 2 w pozycjach nr 33, 34, 35 wymaga zaoferowania produktów o 

numerach katalogowych kończących się na "EDU". Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, 

bez deklaracji o produktach równoważnych, produktów o numerach katalogowych nie kończących 

się na "EDU"? Są to te same produkty a zakończenie numeru katalogowego na "EDU" jest tylko 

informacją, iż jest to linia produktu przeznaczona do celów edukacyjnych dla tego typu jednostek i 

laboratoriów a nie firm i laboratoriów prywatnych. Dla Zamawiającego nie stanowi to różnicy w 

wielkości opakowania czy jakości, etc. 

Zamawiający zgadza się. 

6. w nawiązaniu do Państwa zapytania nr 03/2022/ABM/ROCZNE/BIOL chciałem zadać pytania 

odnośnie zestawu 19 : 

- czy mogą Państwo wskazać które modele rękawic Firmy Ansell Państwa interesują ?  

Istnieje wyraźny opis rozmiaru, ile potrzeba nitrylowych lub lateksowych i czy z pudrem czy bez. 

- czy dopuszczają Państwo zamienniki innego producenta ? 

Zamienniki dopuszczamy jeśli jest to produkt równoważny (taki mamy zapisz przy przetargach). 



 
 

7. Prosimy o ujednolicenie kolumny „opis” w pakietach nr 17 i 20 tak, aby w każdej pozycji była 

zawarta informacja o wielkości opakowania (w niektórych pozycjach Zamawiający podaje ilości 

opakowań, ale nie podaje oczekiwanej wielkości opakowania, co uniemożliwia dokonanie wyceny) 

Numery katalogowe, które znajdują się w kolumnie obok powinny wskazywać wielkość opakowania. 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej na pozycje zestawu? W zestawie nr 

17 zawarte zostały produkty firmy Sarstedt (poz. 63-99), jednak nie zostało dopuszczone składanie 

ofert na konkretne pozycje asortymentowe. 

Oferty można składać jedynie na całe zestawy. 

9. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, prosimy o wyodrębnienie pozycji nr 63-99 z 

pakietu nr 17 do innego, lub dodanie ich do pakietu nr 20. 

Nie modyfikujemy istniejących zestawów. 

10. W nawiązaniu do zapytania ofertowego 03/2022/ABM/ROCZNE/BIOL zwracamy się z pytaniem 

czy zgodzicie się Państwo na wyłączenia z zadania 6 części 54? 

Nie modyfikujemy istniejących zestawów. 

11. Do Zadania 7, część 44 – produkt Streptactin Sepharose o numerze katalogowym 28935599 

został wycofany z oferty i nie możemy go już dostarczyć. Proszę o zapoznanie się z załączoną 

informacją o wycofaniu produktu oraz z kartą katalogową nowego produktu – StrepTactin 

Sepharose XT i informacje czy możemy zaproponować nowy produkt (ale nie jako zamiennik) czy 

też możemy złożyć ofertę pomijając tę pozycję? 

W tym przypadku zaakceptujemy ofertę pomijającą tę pozycję. 

12. Do Zadania 7, część 49 – produkt PreDictor RoboColumn Mab Select 200 µl (29275290 – w 

zapytaniu) występuje pod nowym numerem 28986106. Czy możemy złożyć ofertę z nowym 

numerem katalogowym. Nie będzie to zamiennik. 

Jeżeli jest to ten sam produkt jesteśmy  zainteresowani ofertą z nowym numerem katalogowym, ale 

prosilibyśmy o potwierdzenie i informację o produkcie z nowym numerem katalogowym 

13. Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie zamiennika dla pozycji 1-szej cz.21 zapytania 

ofertowego: 

Końcówki kapilarne do  dozowania żeli, Starlab 613-0257  

Na 

200 µl Round Gel-Loading Tip, Loose (non-sterile) , Starlab I1022-0000 

Jeżeli jest to produkt równoważny dla pierwotnie zamawianego to jak najbardziej mogą go Państwo 

zaoferować. Sprawdzenie równoważności oferowanych produktów leży po stronie Oferenta. 

14. Chciałem zadać pytanie odnośnie Państwa zapytania: 03/2022/ABM/ROCZNE/BIOL – zestaw 

19. W punktach 2,3,4 znajdują się rękawice w tym samym rozmiarze i o tych samych parametrach. 

Chciałem się upewnić czy jest to prawidłowy opis ? 



 
Zapis nie został skonstruowany prawidłowo. Poprawnie powinno być: w punkcie 2 - rozmiar L, w 

punkcie 3 – rozmiar M, w punkcie 4 – rozmiar S 

 

 

 


