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INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
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Bydgoszcz, dnia 9.10.2018 r.

WIOS-SSZP.272.27.2018

Nazwa zamowienia: Dostawa odczynnikow

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ
(odpowiedzi na pytania Wykonawcow)
Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pozn. zm.) informuje, ze w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe odczynnikow wptyneiy pytania
Wykonawcow do tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (siwz) o nastepuj^cej tresci:
Pytanie 1
Czesc 1,4,8,14: Czy Zarnawiajqcy wymaga dostarczenia produktow z odniesieniem do ISO 17025 i
ISO GUIDE 34?
Odpowiedz
Tak
Pytanie 2
Czesc 1 poz. 3: Czy Zamawiaja_cy wyrazi zgode na zaoferowanie produktu w matrycy HNO3
zamiast H2O?
Odpowiedz
Tak
Pytanie 3
Czesc 1 poz. 11: Czy Zamawiaja_cy wyrazi zgode na zaoferowanie produktu w matrycy HCI zamiast
HNO3? Produkt ten nie jest produkowany w matrycy HNO3?
Odpowiedz
Nie
Pytanie 4
Czesc 1 poz. 13,14: Czy Zamawiaja_cy wyrazi zgode na zaoferowanie produktu z data, waznosci co
najmnie] 12 rniesiecy?
Odpowiedz
Tak
Pytanie 5
Czesc 8 Tabeia 1 poz. 8: Czy Zamawiaj^cy wyrazi zgode na zaoferowanie produktu z terminem
waznosci do 30.07.2019 r.?
Odpowiedz
Tak

Pytanie 6
Czesc 8 Tabela 1 poz. 9: Czy Zamawiaj^cy wyrazi zgode na zaoferowanie produktu z terminem
waznoscl 12 miesiecy?
Produkt ten ma date waznosci 18 miesiecy od momentu produkcji.
Odpowiedz
Tak
Pytanie 7
Cz§sc 8 Tabela 1 poz. 10: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zaoferowanie produktu z terminem
waznosci do 30.06.2020 r.?
Odpowiedz
Tak
Pytanie 8
Czesc 8 Tabela 1 poz. 11: Czy Zamawiaja_cy wyrazi zgode na zaoferowanie produktu z data,
waznosci co najmniej 12 miesiecy? Produkt ten posiada date 15 miesiecy od daty produkcji
Odpowiedz
Tak
Pytanie 9
Cz^sc 8 Tabela 1 poz. 12,13: Czy Zamawiaj^cy wyrazi zgode na zaoferowanie produktu z data
waznosci co najmniej 8 miesiecy? Produkty te posiada date 10 miesiecy od daty produkcji
Odpowiedz
Tak
Pytanie 10
Czesc 8 Tabela 1 poz. 29: Czy Zamawiaja_cy wyrazi zgode na zaoferowanie produktu z terminem
waznosci do 30.01.2020 r.?
Odpowiedz
Tak
Pytanie 11
Czesc 8 Tabela 1 poz. 30,31: Czy Zamawiaj^cy wyrazi zgode na zaoferowanie produktu z data.
waznosci co najmniej 12 miesiecy? Produkt ten posiada date 18 miesiecy od daty produkcji
Odpowiedz
Tak
Pytanie 12
Czesc 8 Tabela 1 poz. 33,44 :Czy Zamawiaja_cy wyrazi zgode na zaoferowanie produktu z terminem
waznosci do 31.12.2019 r.?
Odpowiedz
Tak
Pytanie 13
Czesc 8 Tabeia 1 poz. 34: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zaoferowanie produktu z data,
waznosci co najmniej 6 miesiecy? Produkt ten posiada date 8 miesiecy od daty produkcji
Qdpowiedz
Tak
Pytanie 14
Czesc 8 Tabela 1 poz. 38: Produkt wyspecyfikowany przez Zamawiaja,cego wystepuje w
opakowaniach 50 g. Czy Zamawiaja_cy wyrazi zgode na dostarczenie produktu w opakowaniu 50 g
(2 x 50 g)?
Odpowiedz
Tak
Pytanie 15
Czesc 8 Tabela 1 poz. 11,12,13,23,25: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na dostarczenie produktu w
opakowaniu 125 ml zamiast 100 ml?
Qdpowiedz
Tak

Pytanie 16
Czesc 13 poz. 2: Czy Zamawiaja_cy wyrazi zgode na dostarczenie produktu z okresem waznosci 3/4

terminu waznosci? Produkt posiada dat§ waznosci 3 lata od daty produkcji.
Odpowiedz
Nie
Pytanie 17

Czesc 13 poz. 5: Czy Zamawiaja.cy wyrazi zgode na dostarczenie produktu z okresem waznosci %
terminu waznosci? Produkt posiada date waznosci 2 lata od daty produkcji.
Odpowiedz

Nie
Pytanie 18
Czesc 1

Czy Zamawiajqcy akceptuje proponowany material w poz.3 Czesci 1? Proponowany material jest
przygotowany w 5%HCL;W zala^czeniu kopia przykladowego certyfikatu do wgla_du.
Odpowiedz

Nie
Pytanie 19

Czy Zamawiajqcy akceptuje proponowany material w poz.7? Proponowany material jest
przygotowany w 20%HCL.W zaia_czeniu kopia przykladowego certyfikatu.
Odpowiedz
Tak
Pytanie 2Q

Czy Zamawiaja_cy akceptuje proponowany material w poz.9? Proponowany material jest
przygotowany w 30%HCLW zat^czeniu kopia przykladowego certyfikatu.
Odpowiedz

Tak
Pytanie 21

Czy Zamawiaja^cy akceptuje

proponowany material w poz.11?

Proponowany material jest

przygotowany w 20%HCLW zal^czeniu kopia przykladowego certyfikatu.
Odpowiedz
Nie
Pytanie 22
Czy Zamawiaja.cy wyrazi zgode na dostawe materialow z dat^ waznosci 18 miesiecy od daty

wysylki?
Odpowiedz
Tak
Pytanie 23

Czy Zamawiaja,cy wyrazi zgode na dostawe materialow poz. 1-12 z data^ waznosci 18 miesiecy?
Niestety producent nie oferuje dluzszej daty ze wzgledu na stabilnosc materialu. Czy Zamawiaja_cy
akceptuje dostawe produktow dom ICP zgodnie z zal^czonymi przykladowymi certyfikatami?
Odpowiedz
Tak
Pytanie 24
Czy Zamawiaja,cy wyrazi zgode na dostawe materiaiow z poz.13, 14 z ponizej podanymi datami
waznosci? W zala.czeniu kopie przykladowych certyfikatow dla aktualnie dostepnych serii.
IMS-120-31/12/2019
ICM-103-30/04/2022
Qdpowiedz
Tak
Pytanie 25
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na wydluzenie terminu realizacji dla Czesci 1? Materiaty
sprowadzane s^ z poza UE a odprawa celna znacznie wydluza termin dostawy. Czy Zamawiaj^cy
wyrazi zgode na wydluzenie terminu dostawy do SOdni roboczych? Niestety producent nie jest w
stanie dostarczyc produktow w krotszym czasie.

Odpowiedz
Nie
Pytanie 26
Czesc 2
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostawe materialu z poz. 3 z data, waznosci 12 miesiecy od daty
wysylki? To jest jedyna dostepna data waznosci u producenta.
Odpowiedz
Tak
Pytanie 27
Czy Zamawiaja.cy wyrazi zgode na dostawe^ materialow z poz.1,2,4 z ponizej podanymi datami
waznosci? W zala_czeniu kopie przykiadowych certyfikatow dla aktualnie dostepnych serii.
Poz.1 -30-12-2020
Poz.2-02/04/2020
Poz.4-30/11/2022
Odpowiedz
Tak
Pytanie 28
Czesc 4
Materiafy sprowadzane 53 z poza UE a odprawa celna znacznie wydluza termin dostawy. Czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie terminu dostawy do 30dni roboczych? Niestety producent
nie jest w stanie dostarczyc produktow w krotszym czasie.
Odpowiedz
Nie
Pytanie 29
Czy Zamawiaja.cy wyrazi zgode na dostawe materialow z data, waznosci 12 miesiecy od daty
wysytki? Niestety producent nie oferuje diuzszej daty. Czy Zamawiajacy akceptuje dostawe
produktow do chromatografii jonowej zgodnie z za}a,czonymi przykiadowymi certyfikatami?
Odpowiedz
Tak
Pytanie 30
Czesc 14
Mieszanina przygotowywana jest na specjalne zamowienie i przygotowanie trwa okob 6 tygodni.
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu dostawy do 30dni roboczych?
Niestety producent nie jest w stanie dostarczyc produktow w krotszym czasie. W zata_czeniu kopia
specyfikacji dla proponowanego materialu.
Odpowiedz
Nie
Pytanie 31
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na dostawy materialu z data, waznosci 12 miesiecy i czystoscja., jak
ponizej? Niestety producent nie oferuje dluzszej daty ze wzgledu na stabilnosc materialu. Czy
Zamawiajqcy akceptuje dostawy proponowanej mieszaniny zgodnie z zalqczona, specyfikacja, i
przykladowym certfikatem?
Benzo(a)pyrene 97.2%
Benzo(b)f!uoranthene 99.8%
Benzo(k)fluoranthene 100.0%
Dibenzo(a,h)anthracene 100.0%
Benzo(g,h,i)perylene 97.7%
Odpowiedz
Tak
Pytanie 32
Projekt umowy
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu w § 4 na:
b) okres przydatnosci do uzycia dostarczonych odczynnikow bedzie posiadal:
Dla czesci 1:
-poz. 1-12-18 miesiecy od daty wysylki
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-poz.13- 31/12/2019
-poz.14-30/04/2022
Dla czesci 2
-poz.1 -30/12/2020
-poz.2-02/04/2020
-poz.3 - 12 miesiecy od daty wysylki
-poz.4-30/11/2022
Dla czesci 4 - 1 2 miesiecy od daty wysylki
Dla czesci 14-12 miesiecy od daty wysylki
Wyjasnienie: Niestety ze wzgledu na specyfike produktow, nie mamy wpjywu na zaoferowanie dla
wszystkich produktow z gory okreslonego czasu przydatnosci , ,,nie krotszy niz." ze wzgledu na to,
ze kazdy z producentow oferuje inne daty waznosci, czesc produktow ma z gory okreslony termin
waznosci (np. 12 miesiecy od daty wysylki) czesc producentow oferuje daty waznosci do
konkretnych serii i zalezy od momentu sprzedazy wzorca, ile miesiecy bedzie posiadal dany
material Czy Zamawiaja^cy wyrazi zgode na dostawe wzorcow z proponowana^ datq waznosci do
ustalenia w trakcie reaiizacji, jesli material bedzie ponownie recertyfikowany lub wyprodukowany?
Odpowiedz
Ogolne warunki umowy nie zawieraja, zapisow dotyczqcych konkretnych okresow przydatnosci do
uzycia odczynnikow. Okresy przydatnosci okreslone zostaiy w opisie przedmiotu zamowienia,
zgodnie z ktorym zostanie zawarta umowa.
Pytanie 33
Czy Zamawiaj^cy wyrazi zgode na zmiane zapisu w pktl, § 5 na:
,,W przypadku opoznienia w reaiizacji niniejszej umowy Sprzedawca
bedzie zobowiqzany do zaplaty Kupuja^cemu kary umownej w wysokosci 1% ceny, ktorej mowa w §3
ust.1 za kazdy dzieii opoznienia ale nie wiecej niz 10% fizycznie niedostarczonego materialu."
Wyjasnienie: Niestety ze wzgledu na specyfik^ produktow moze nas lub innego wykonawce z gory
skazac na obcia^zenie karami za zwlok^ w dostawie materialow i zaburzyc rachunek ekonomiczny
tego kontraktu oraz ograniczyc liczbe Wykonawcow do udzialu w postepowaniu. Kara ma
zdyscyplinowac Wykonawce. Niemniej jednak kary dotyczyc winny konkretnych, niedostarczonych
na czas materialow adekwatnie do przewinienia.
Odpowiedz
Nie
Pytanie 34
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na dostawy czesciowe zamowieh aby unikna^c obciqzenia karami za
zwloke w dostawie?
Wyjasnienie: Niestety materialy sa, produkowane przez roznych producentow i maja, rozne terminy
dostaw, ze wzgledu na roznie liczone daty waznosci od daty wysylki.
Qdpowiedz
Termin reaiizacji zamowienia Zamawiaja,cy okreslil na 30 dni od dnia zawarcia umowy. Dostawy
moga. odbyc sie czesciowo, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w siwz, tj. 30 dni.
Pytanie 35
Dot. czesc 7
pozycje 1,2,3: Czy Zamawiaja^cy wymaga buforow technicznych o pH 10,00, 4,01 i pH 7,00 do
kalibracji miernika Multiline w plastikowych butelkach 500 mL ze ze zintegrowanym naczynkiem
kalibracyjnym?
Odpowiedz
Tak. Bufory techniczne do kalibracji miernika Multiline muszq posiadac naczynka kalibracyjne.
Pytanie 36
pkt. 3.6, czesc 1
Czy Zamawiaja^cy dopusci zaoferowanie roztworow wzorcowych o terminie waznosci 24 miesia.ce od
dostawy i terminie przydatnosci 12 rniesiecy od otwarcia?
Qdpowiedz
Tak
Pytanie 37
pkt. 3.6, Czesc 1
Czy Zamawiaja,cy dopusci zaoferowanie roztworow wzorcowych z kartami charakterystyk wjezyku

polskim i certyfikatami z analizy wjezyku angielskim?
Odpowiedz
Tak
Pytanie 38
Opis przedmiotu zamowienia, pkt. 3.6, Czesc 1
Czy Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie roztworow wzorcowych o terminie waznosci 24 miesia.ce od
dostawy i terminie przydatnosci 12 miesiecy od otwarcia?
Qdpowiedz
Tak
Pytanie 39
Opis przedmiotu zamowienia, pkt. 3.6, Czesc 1
Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie roztworow wzorcowych z kartami charakterystyk w jezyku
polskim i certyfikatami z analizy w jezyku angielskim?
Odpowiedz
Tak
Pytanie 40
Opis przedmiotu zamowienia pkt. 3.6, Cz§sc 1, poz. 3
Zwracamy si§ z prosba, o doprecyzowanie, czy Zamawiaja.cy wymaga zaoferowania roztworu
wzorcowego chromu: Cr (Vl+) czy Cr (III+)? Jesli Cr (III+), czy Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie
roztworu wzorcowego, ktorego matryca, jest HNO3?
Odpowiedz
Zarnawiaja.cy wyrnaga roztworow wzorcowych do oznaczenia chromu ogolnego.
Zamawiaja,cy dopuszcza roztwor wzorcowy o matrycy HNO3.
Pytanie 41
pkt. 3.6, Czesc 1, poz. 9
Czy Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie roztworu wzorcowego antymonu, ktorego matryca, jest
HNO3/tr. C4H6O6 lub HNO3/tr.HF, w miejsce wymaganego HCi?
Odpowiedz
Nie
Pytanie 42
pkt. 3.6, Czesc 4, poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie dla pozycji 2, z czesci 4 roztworu wzorcowego o skiadzie
przedstawionym pontzej:
;

Anion Calibration Standard
IV-STOCK-59

£}

1V-STOCK-S9-12SML
IV-STOCK-59-SOOML
Atialylo

IHJ/mL

;

MairU: HjO
Volumo: 125 mL
Volume: 500 mL
Analyte

|iU/mL

Br

1000

ND,-

1000

c\-

1000

PO,-'

10(10

F-

1DOO

so/1

1QOD

NO/

1DOC

Odpowiedz
Nie
Pytanie 43 i 44
Cz^sc 1
1. Czy Zsmawiajqcy wyraza zgod^ na zaoferowanie produktu w pozycji nr 13 i 14 z datq waznosci nie krotsza, niz
13 miesiecy?
Cze.sc 2
1. Material z pozycji nr 3 BCR-145Rdostarczanyjest przez producenta z data, waznosci 1 rokod zakupu
(maksymalna data waznosci gwarantowana przez producenta). Czy Zamawiajqcy wyraza zgode. na dostaw^
materiaiu BCR-145R z data, waznosci 1 rok?

Odpowiedz
Tak
Pytanie 45
Poz.4, Zadanie 2 - Material aktualnie niedostepny jest w sprzedazy. Ponowne wprowadzenie do
dystrybucji przewidzianejest na 18.10 - termin ten mozejednak uleczmianie, tak zaznaczyt dystrybutor.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykluczenie pozycji 4, Zadania 2?
Odpowiedz
Nie. Zapisy SIWZ pozostaja, bez zmian.
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