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Katowice, dn. 2019-08-13
WIW.AG.ZP.272.4.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.4.2019 na: dostawę 
odczynników chemicznych.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska  25a,                              
40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w 
postępowania ( II TURA).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający 
podaje treść pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8
Czy Zamawiający akceptuje produkt Eter naftowy 40-60stC do HPLC firmy Chempur, nr kat. 
61384690?
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje produkt Eter naftowy 40-60stC do HPLC firmy Chempur, nr kat. 613846900

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający akceptuje produkt Sodu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 118109252? 
Uzasadnienie: 
Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 810981118, 
natomiast aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 
31.01.2021.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje produktu Sodu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 118109252. 
Jednocześnie wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności zamawianego odczynnika do 31.01.2021, 
czyli do 16 miesięcy.

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5
Czy Zamawiający akceptuje produkt Potasu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 117468009? 
Uzasadnienie: 
Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 746800113, 
natomiast aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 
30.11.2020.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje produktu Potasu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 117468009. 
Jednocześnie wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności zamawianego odczynnika do 30.11.2020, 
czyli do 14 miesięcy.

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7
Czy Zamawiający akceptuje produkt Kwas siarkowy min. 95% cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 
115750002? Uzasadnienie: Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt 
Avantor, nr kat. 575000115, natomiast produkt ten jest aktualnie niedostępny w sprzedaży u tego 
producenta.
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje produkt Kwas siarkowy min. 95% cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 115750002.

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8
Czy Zamawiający akceptuje produkt N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a. firmy 
Eurochem (świadectwo jakości w załączniku)? Uzasadnienie: Ujęte w przedmiocie zamówienia 
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parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 669940116, natomiast aktualnie dostępna w 
sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 30.01.2021.
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje produkt N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a. firmy 
Eurochem.
Załącznik 1 do pytania: - N-(1-NAFTYLO)ETYLENODWUAMINY 2HCl CZDA.pdf

Pytanie 6 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 9
Czy Zamawiający akceptuje produkt N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a. firmy 
Eurochem (świadectwo jakości w załączniku)? Uzasadnienie: Ujęte w przedmiocie zamówienia 
parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 349630114, natomiast produkt ten jest aktualnie 
niedostępny w sprzedaży u tego producenta.
Odpowiedź: 
Zamawiający w pakiecie 3 w poz. 9 specyfikuje odczynnik: 4-Dimetyloaminobenzaldehyd cz.d.a, a nie 
N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a.
Zamawiający akceptuje produkt, którego certyfikat został dołączony do pytania, a mianowicie  4-
Dimetyloaminobenzaldehyd firmy Lach:ner nr kat.C11/2019/1130, z terminem ważności 28.2.2022.
Załącznik 2 do pytania: - Dimetyloaminobenzaldehyd

Pytanie 7 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 21
Czy Zamawiający akceptuje produkt Potasu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 118798103? 
Uzasadnienie: 
Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 879810112, 
natomiast aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 
31.03.2021.
Odpowiedź: 
W Pakiecie Nr 3 poz. 21 Zamawiający specyfikuje inny odczynnik: di-Sodu wersenian 2 . hydrat, a 
nie potasu wodorotlenek. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na skrócenie daty 
ważności do 31.03.2021.

Pytanie 8 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 23
Czy Zamawiający akceptuje produkt Potasu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 117992809? 
Uzasadnienie: 
Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 799280115, 
natomiast aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 
31.03.2021.
Odpowiedź: 
W Pakiecie Nr 3 poz. 23 Zamawiający specyfikuje inny odczynnik: di-Sodu wodorofosforan 12 . 
hydrat CZDA, a nie potasu wodorotlenek. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę 
na skrócenie daty ważności do 31.03.2021.

Pytanie 9 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 28
Czy Zamawiający akceptuje produkt Potasu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 118851934? 
Uzasadnienie: 
Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 885193111, 
natomiast aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 
31.01.2021.
Odpowiedź: 
W Pakiecie Nr 3 poz. 28 Zamawiający specyfikuje inny odczynnik: Wodoru nadtlenek 
roztwór 30% CZDA, a nie potasu wodorotlenek. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
wyraża zgodę na skrócenie daty ważności do 31.01.2021.
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Pytanie 10 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 32
Czy Zamawiający akceptuje produkt Sodu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 118109252? 
Uzasadnienie: W przedmiocie zamówienia wskazano producenta "Poch", natomiast aktualnie 
dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 31.01.2021.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje produkt Sodu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 
118109252 - w takiej samej wielkości opakowania jak wyspecyfikowana.

Pytanie 11 – dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 12
Czy Zamawiający zaakceptuje produkt z terminem przydatności do 31.03.2021 r. Nie są 
dostępne inne serie tego produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje produkt z terminem przydatności do 31.03.2021 r.

Załączniki 
1 x certyfikat do odpowiedzi na pytanie Nr 5
1 x certyfikat do odpowiedzi na pytanie Nr 6
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