
Szanowni Państwo,  

 

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego Nr 4/2019 – IBD/IPF/YKL-

40/PRECIOUS/ARG/SARCO: Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i 

Development w Warszawie w ww. materiały zużywalne, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, umieszczam odpowiedź na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu 

na składanie zapytań w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów zamówienia tj. do dnia 25.01.2019 

r. do godz. 15:00: 

 

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do powyższego 

zapytania o kolejny tydzień , tj. do 04.02.2019. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do powyższego zapytania do 

01.02.2019. 

 

Pakiet 1, część 1. w pakiecie 1 w cz. I są produkty akcyzowe ( np. heksan, heptan, toluen). Czy może 

przesłać mi Pan informację czy są Państwo zarejestrowanym odbiorcą produktów akcyzowych i 

posiadają potwierdzenie rejestracji AKC-PR? Są to produkty z zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie. Ale niestety w całym ciągu dostaw niezbędne jest aby wszystkie podmioty były 

zarejestrowane. 

 

Tak 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 3 Pipety Pasteura, z polipropylenu, dł. 300 mm niesterylne z bańką o 

pojemności 10 ml. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 opakowania (600 szt.) pipet 

Pasteura, z polietylenu, dł. 300 mm niesterylne z bańką o pojemności 10 ml? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 1 opakowania (600 szt.) pipet Pasteura, z polietylenu, 

dł. 300 mm niesterylne z bańką o pojemności 10 ml. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 15 Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności 100 ml. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego o 

pojemności 120 ml? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego o 

pojemności 120 ml. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 18 Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności 1000 ml. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 opakowań po 20 sztuk pojemników wykonanych z 

tworzywa sztucznego o pojemności 1000 ml? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 3 opakowań po 20 sztuk pojemników wykonanych z 

tworzywa sztucznego o pojemności 1000 ml. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 20 Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w zielonym białym o średnicy 

19,4 mm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sept gładkich wykonanych z gumy 

naturalnej w kolorze białym o średnicy 19,4 mm? 

 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sept gładkich wykonanych z gumy naturalnej w 

kolorze białym o średnicy 19,4 mm, kolor podany w zapytaniu jest przykładowy. 

 



Pakiet 2, Część 1, Poz. 21 Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w kolorze niebieskim o średnicy 

14,9 mm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sept gładkich wykonanych z gumy 

naturalnej w kolorze białym o średnicy 14,9 mm? 

 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sept gładkich wykonanych z gumy naturalnej w 

kolorze białym o średnicy 14,9 mm, kolor podany w zapytaniu jest przykładowy. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 24 Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 100 ml z nakrętką. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 18 opakowań po 56 sztuk butelek ze szkła oranżowego 

o pojemności 100 ml z nakrętką? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 18 opakowań po 56 sztuk butelek ze szkła oranżowego 

o pojemności 100 ml z nakrętką. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 25 Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 50 ml z nakrętką. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 12 opakowań po 85 sztuk butelek ze szkła oranżowego 

o pojemności 50 ml z nakrętką? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 12 opakowań po 85 sztuk butelek ze szkła oranżowego 

o pojemności 50 ml z nakrętką. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 26 Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 25ml z nakrętką. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 8 opakowań po 126 sztuk butelek ze szkła oranżowego 

o pojemności 25 ml z nakrętką? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 8 opakowań po 126 sztuk butelek ze szkła oranżowego 

o pojemności 25 ml z nakrętką. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 33 Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i 

PVC), końcówka Luera 50ml. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 17 opakowań po 30 

sztuk strzykawek jednorazowych (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka 

Luera 50ml? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 17 opakowań po 30 sztuk strzykawek jednorazowych 

(2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 50ml. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 42 Jednorazowe pipety kapilarne, niebarwione, poj. 6,66 µL. Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 opakowania po 1000 sztuk jednorazowych pipet kapilarnych, 

niebarwione, poj. 6,66 µL? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 1 opakowania po 1000 sztuk jednorazowych pipet 

kapilarnych, niebarwione, poj. 6,66 µL. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 45 Wąż wykonany z Norprene o średnicy wew. 6,4 mm, średnicy zew. 11,1 mm 

(nie mniejsza niż 10,4 mm), ścianka o grubości min. 4 mm), czarny. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie 4 opakowań po 15 m węża wykonanego z Norprene o średnicy wew. 6,4 mm, średnicy 

zew. 12,8 mm, ścianka o grubości 3,2 mm), czarny? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 4 opakowań po 15 m węża wykonanego z Norprene o 

średnicy wew. 6,4 mm, średnicy zew. 12,8 mm, ścianka o grubości 3,2 mm), czarny. 

 



Pakiet 2, Część 1, Poz. 59 Bibuła filtracyjna w arkuszach A3. Czy Zamawiający miał na myśli 2 

opakowania? 

 

Tak, Zamawiający miał na myśli 2 opakowania. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 60 Smoczek do pipet, bezbarwny, tworzywo silikonowe, długość 40 mm, 

średnica otworu 5 mm, zaciąganie objętości 1 ml. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

1 opakowania (72 sztuk) smoczków do pipet, naturalny lateks, długość 38 mm, zaciąganie objętości 

1 ml? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 1 opakowania (72 sztuk) smoczków do pipet, naturalny 

lateks, długość 38 mm, zaciąganie objętości 1 ml. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 61 Smoczek do pipet, bezbarwny, tworzywo silikonowe, długość 53 mm, 

średnica otworu 6 mm, zaciąganie objętości – 2 ml. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

smoczków do pipet, prześwitujący biały, tworzywo silikonowe, średnica otworu 5 mm, zaciąganie 

objętości – 2 ml? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie smoczków do pipet, prześwitujący biały, tworzywo 

silikonowe, średnica otworu 5 mm, zaciąganie objętości – 2 ml. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 63 Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofilową np. z Nylonu lub 

GHP; wielkość porów 0,20 µm; średnica membrany 10 - 15 mm. Filtry są pakowane po 100 lub po 

1000 szt. Jaką wielkość opakowania należy zaoferować? 

 

Należy zaoferować dowolną wielkość opakowania. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 64 Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofobową np. z PTFE; wielkość 

porów 0,20 µm; średnica membrany 10 - 15 mm. Filtry są pakowane po 100 lub po 1000 szt. Jaką 

wielkość opakowania należy zaoferować? 

 

Należy zaoferować dowolną wielkość opakowania. 

 

Pakiet 2, Część 1, Poz. 66 Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofobową np. z PTFE; wielkość 

porów 0,45 µm; średnica membrany 25 - 30 mm. Filtry są pakowane po 50 lub po 1000 szt. Jaką 

wielkość opakowania należy zaoferować? 

 

Należy zaoferować dowolną wielkość opakowania. 

 

Pakiet 3, Część 1, Poz. 3 Jednorazowe pipety kapilarne ze szkła borokrzemianowego 3.3, długość ok. 

12,5 cm, pojemność 10 µl. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 opakowania (250 szt.) 

pipet kapilarnych ze szkła borokrzemianowego 3.3, długość ok. 12,5 cm, pojemność 10 µl? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 1 opakowania (250 sztuk) pipet kapilarnych ze szkła 

borokrzemianowego 3.3, długość ok. 12,5 cm, pojemność 10 µl. 

 

Pakiet 3, Część 1, Poz. 5 Fiolka o pojemności 20 ml ze szkła bezbarwnego z nakrętką oraz septum 

wykonanego z silikonu naturalnego i PTFE. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 

opakowań po 1000 sztuk nakrętek oraz sept wykonanych z silikonu naturalnego i PTFE? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 2 opakowań po 1000 sztuk nakrętek oraz sept 

wykonanych z silikonu naturalnego i PTFE. 



 

Pakiet 3, Część 1, Poz. 9 Nakrętki ND13 do fiolek 4 ml, zielone, zamknięte. Nakrętki ND13 do fiolek 4 

ml, zielone, zamknięte zostały wycofane przez producenta. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie zamiennika nakrętki ND13 do fiolek 4 ml, czarne, zamknięte? 

 

Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie nakrętek czarnych zamkniętych. Kolor podany w 

zapytaniu jest przykładowy. 

 

Pakiet 3, Część 1, Poz. 15 Mikroprobówki typu „eppendorf” wykonane z polipropylenu, 0.5 ml, 

bezbarwne. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 opakowania (1000 szt.) 

mikroprobówek typu „eppendorf” wykonane z polipropylenu, 0.5 ml, bezbarwne? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 1 opakowania (1000szt) mikroprobówek typu 

„eppendorf” wykonane z polipropylenu, 0.5 ml, bezbarwne. 

 

Pakiet 3, Część 1, Poz. 24 Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 100 ml z nakrętką. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 6 opakowań po 56 sztuk butelek ze szkła oranżowego o 

pojemności 100 ml z nakrętką? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 6 opakowań po 56 sztuk butelek ze szkła oranżowego 

o pojemności 100 ml z nakrętką. 

 

Pakiet 3, Część 1, Poz. 25 Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 50 ml z nakrętką. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 opakowań po 85 sztuk butelek ze szkła oranżowego o 

pojemności 50 ml z nakrętką? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 4 opakowań po 85 sztuk butelek ze szkła oranżowego 

o pojemności 50 ml z nakrętką. 

 

Pakiet 3, Część 1, Poz. 26 Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 25ml z nakrętką. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 opakowań po 126 sztuk butelek ze szkła oranżowego 

o pojemności 25 ml z nakrętką? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 2 opakowań po 126 sztuk butelek ze szkła oranżowego 

o pojemności 25 ml z nakrętką. 

 

Pakiet 3, Część 1, Poz. 30 Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i 

PVC), końcówka Luera 50 ml. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 opakowań po 30 

sztuk strzykawek jednorazowych (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka 

Luera 50ml? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 4 opakowań po 30 sztuk strzykawek jednorazowych 

(2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 50ml. 

 

Pakiet 3, Część 1, Poz. 37 Smoczek do pipet, bezbarwny, tworzywo silikonowe, długość 40 mm, 

średnica otworu 5 mm, zaciąganie objętości 1 ml. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 

opakowania (72 sztuk) smoczków do pipet, naturalny lateks, długość 38 mm, zaciąganie objętości 1 

ml? 

 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie 1 opakowania (72 sztuki) smoczków do pipet, 

naturalny lateks, długość 38 mm, zaciąganie objętości 1 ml. 

 



Pakiet 3, Część 1, Poz. 38 Smoczek do pipet, bezbarwny, tworzywo silikonowe, długość 53 mm, 

średnica otworu 6 mm, zaciąganie objętości – 2 ml. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

smoczków do pipet, prześwitujący biały, tworzywo silikonowe, średnica otworu 5 mm, zaciąganie 

objętości – 2 ml? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie smoczków do pipet, prześwitujący biały, tworzywo 

silikonowe, średnica otworu 5 mm, zaciąganie objętości – 2 ml. 

 

Pakiet 3, Część 1, Poz. 41 Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności 1000 ml. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 opakowań po 20 sztuk pojemników wykonanych z 

tworzywa sztucznego o pojemności 1000 ml? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 3 opakowań po 20 sztuk pojemników wykonanych z 

tworzywa sztucznego o pojemności 1000 ml. 

 

Pakiet 3, Część 1, Poz. 51 - 57 Węże teflonowe. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

każdego rodzaju węża w ilości 1 opakowanie (5 m)? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie każdego rodzaju węża w ilości 1 opakowania (5 m). 

 

Pakiet 3, Część 2, Poz. 2 Precyzyjne końcówki do pipet, pasujące do pipet automatycznych BRAND 

pracujących w zakresie 1-10 mL, pakowane w worku. Końcówki Brand 1-10 ml są pakowane po 200 

szt. (2 worki po 100 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę całkowitej ilości sztuk z 500 na 

600? 

 

Zamawiający nie wyraża zgodny zmianę całkowitej ilości sztuk z 500 na 600. 

 

Pakiet 3, Część 2, Poz. 3 Precyzyjne końcówki do pipet, pasujące do pipet automatycznych BRAND 

pracujących w zakresie 0.5-5 mL, pakowane w worku. Końcówki Brand 0.5-5 mL są pakowane po 200 

szt. (1 worek 200 szt.) lub po 1000 szt. (5 worków po 200 szt.). Jaką wielkość opakowania należy 

zaoferować? 

 

Należy zaoferować dowolną wielkość opakowania. 

 

Pakiet 3, Część 2, Poz. 6 Precyzyjne końcówki do pipet, pasujące do pipet automatycznych BRAND 

pracujących w zakresie 0.5-20 µL, pakowane w worku. Końcówki Brand 0.5-20 µL są pakowane po 

2000 szt. (2 worki po 1000 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę całkowitej ilości sztuk z 

1000 na 2000? 

 

Zamawiający nie wyraża zgodny zmianę całkowitej ilości sztuk z 500 na 600. 

 

Pakiet 3, Część 2, Poz. 7 Precyzyjne końcówki do pipet, pasujące do pipet automatycznych BRAND 

pracujących w zakresie 0.1-1 µL, pakowane w worku. Końcówki Brand 0.1-1 µL są pakowane po 2000 

szt. (2 worki po 1000 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę całkowitej ilości sztuk z 3000 na 

4000? 

 

Zamawiający nie wyraża zgodny zmianę całkowitej ilości sztuk z 3000 na 4000. 

 

Pakiet 3, Część 2,, Poz. 8 Precyzyjne końcówki do pipet, pasujące do pipet automatycznych BRAND 

pracujących w zakresie 0.1-1 µL, w statywach przygotowanych do bezpośredniego przeniesienia do 

pudełka typu tips-box. Końcówki Brand 0.1-1 µL w statywach są pakowane po 960 szt. (10 statywów 

po 96 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę całkowitej ilości sztuk z 500 na 960? 



 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę całkowitej ilości sztuk z 500 na 960. 

 

Pakiet 3, Część 2,, Poz. 16 Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofilową np. z Nylonu lub 

GHP; wielkość porów 0,20 µm; średnica membrany 10 - 15 mm. Filtry są pakowane po 100 lub po 

1000 szt. Jaką wielkość opakowania należy zaoferować? 

 

Należy zaoferować dowolną wielkość opakowania. 

 

Pakiet 3, Część 2, Poz. 17 Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofobową np. z PTFE; wielkość 

porów 0,20 µm; średnica membrany 10 - 15 mm. Filtry są pakowane po 100 lub po 1000 szt. Jaką 

wielkość opakowania należy zaoferować? 

 

Należy zaoferować dowolną wielkość opakowania. 

 

Pakiet 3, Część 2, Poz. 18 Jednorazowe mikroszpatułki, o dwóch V-kształtnych zakończeniach, 

antystatyczne, długość 14 cm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 opakowań (1200 

szt.) jednorazowych mikroszpatułek, o jednym V-kształtnym zakończeniu, antystatyczne, długość 14 

cm w opakowaniu 300 sztuk? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 4 opakowań (1200 sztuk) jednorazowych 

mikroszpatułek, o jednym V-kształtnym zakończeniu, antystatyczne, długość 14 cm w opakowaniu 300 

sztuk. 

 

Pakiet 3, Część 7, Poz. 8 Porcelanowy tłuczek do moździerza, produkowany zgodnie z normą DIN 

12906, szkliwiony uchwyt, nieszkliwiona powierzchnia mieląca, o średnicy główki/długości 55/220 

mm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie porcelanowego tłuczka do moździerza, 

produkowanego zgodnie z normą DIN 12906, szkliwiony uchwyt, nieszkliwiona powierzchnia 

mieląca, o średnicy główki/długości 58/210 mm? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr 4/2019 – IBD/IPF/YKL-

40/PRECIOUS/ARG/SARCO zostaną umieszczone na stronie https://oncoarendi.com/pl/  

oraz w Bazie Konkurencyjności. Termin składania ofert na postępowanie konkursowe 4/2019 – 

IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG /SARCO zostaje bez zmian tj. do 01.02.2019 r. 

 


