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zamówienia publicznego na dostawę odczynników do Laboratorium Oceny Mleka Krajowego
Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnego zJs w Parmiewie

ODPOWIEDŻNA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W związku ze ńożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie
art.38 ust. 2 Ustawy zdnia29 stycmia2004 r. - Prawo zamówień publicmych(Dz.U. z20l8 r. poz.
1986) przedstawiamy ńożone pytania i udzielamy odpowiedzi:
Pytanie l
C,ry Zamawiający w poz. 13 zestawienia asortymentowo-cenowego zaakceptuje sodu wodorotlenek
0,0995 - 0,1005 mol/l +/- 0,0003 zgodny zzałączoną specyfikacją producenta?

OdpowiedźnaPytanie l
Zamawiający nie zaakceptuje odcrynnika o podanych w specyfikacji parametrach.
Wymagane stęzenie molowe dlaodcrynnika wynosi 0,1000 mol/l +l- 0,1o^
Pytanie 2

Cry

Zamavliający

w opakowaniu 5 kg?

w poz. 26

zaakceptuje produkt Bronopol

bezbarwny koncentrat

do

mleka

Odpowiedż naĘ.anie 2.
Zamawiający dopuszcza dostawę odczynnika w opakowaniu 5 kg. W rwiązku z powyżsrym Wykonawca
sporądzając ofenę w pozycji 26 Zestawienia asoĘmentowo - cenowego w kolumnie 3 ,,Pojemność
opakowania" oraz kolumnie 5 ,,Ilośćopakowań" powinien uwzględnić powyższe zmiany tj. zamieścić

odpowiedniowkolumnie3,,Pojemnośćopakowania"-5kg.wkolumnie5,,Ilośćopakowań"-lina

podstawie tego wylicryć pozostałe pozycje tabeli.

Pytanie 3
Czy Zamawiający w poz. 47 zaakceptuje podchloryn sodu zgodny z zńączoną specyfikacją?

OdpowiedźnaPytanie

3

Zamawiający akceptuje odczynnik o podanych w specyfikacji parametrach.
Pytanie 4

Poz. 48 - laktoza monohydrate - podana przez Zamawiającego w opisie masa cząsteczkowa jest masą
laktory bezwodnej. Cry zatem chodzi o substancję uwodnionącry bezwodną?
OdpowiedźnaPytanie 4
Zamawiający popełniłbłąd podając masę cząsteczkową laktory bez:xtodnej. Sporządzając ofertę naleĘ

przyjąć laktozę uwodnioną o masie cząsteczkowej 360,31 g/mol.

Pytanie

5

Czy Zamawiający w poz. 49 zaakcęptuje koncentrat białek serwatkowych w opakowaniu 700 g i łącznej
ilości1400 g?
OdpowiedźnaPytanie

5

Zamawiający dopuszcza dostawę odcrynnika w opakowaniu 700 g i łącmej ilości1400 g. W związku z
povłyższym Wykonawca sporządzając ofertę w pozycji 49 Zestawienia asortymentowo - cenowego w
kolumnię 3 ,,Pojemność opakowania" oraz kolumnie 5 ,,Ilośćopakowań" powinien uwzględnic powyższe
zmiany t1. zamieścićodpowiednio w kolumnie 3 ,,Pojemność opakowania'u - 700 g. w kolumnie 5 ,,Ilość
opakowań" - 2 i na podstawie tego wyli crya pozostałe porycje tabeli.
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Data nadania scrii: l t/20l8
nr rejestrowy BDO 000004363
Data waznclŚci: 6 nricsięcy od daty nadania scrii

wyMAGANlA

Wygląd zewnętrzlry
l5,0Yo=1,0"/o
Zarvartośc
ok. l ,l5 g/cm3
Gęstość( l tt"C)
max. 2,0Yo
ZawartośćNaOH
Zawartośćalkaliow stabilizu.jącyclr 1,0ońl - 1,5"ń
j
min. 150,0 g/dm
Wolny chlor (Clz)

Pańia:

. 767-88_92
fax i032; .767-93-41
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WYNIK

ciecz bezbarwna lrrb jasnclzoha

zgodny
zgodny
zgodny
zgodny
zgodny
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Podany termin łvużnościodnosi się do produktu w zamkni€t),ttt opakowaniu,
przec:howwanegyvt,nienusłclnecznion)'michłodnyntp<lłnie'szczeltiu.
Prz\, nie.spelnieniu v,/lł yvarunkćlv, lertnin v,ażnościprotlttktu,jest ogruniczotry
do okolo l4 dni ocl duty 1lrońtkcji.
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