
     

 

 

                                                                       

                          

       Piaseczno, dnia 12 czerwca 2019 r. 

 

POIR.04.01.01-00-0040/17-00 

Dotyczy: postępowania Numer ref. ZO 01/06/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. 

W dniu 10 czerwca 2019 r. wpłynęło zapytanie dot. postępowania Numer 
ref. ZO 01/06/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w projekcie „Nowe związki 
kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych 
i wzmacniaczy optycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV: 
„Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, Podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla 

gospodarki” Numer naboru: POIR.04.01.01-00-0040/17-00 o następującej treści: 

„Szanowny Panie,    

Poniżej przesyłam pytania do postępowania numer ZO 01/06/2019. Uprzejmie 
proszę o udzielenie wyjaśnień.  

Pytanie 1 - 4. Kolby ssawkowe o pojemności 2500 ml  

Nie są dostępne kolby ssawkowe o pojemności 2500 ml. Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaoferowanie kolb ssawkowych o pojemności 2000 ml lub 3000 ml?  

Pytanie 2 – 5. Uszczelki stożkowe 54x37x27  

Nie są dostępne uszczelki stożkowe 54x37x27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie uszczelek stożkowych 53x33x wys. 34?  

Pytanie 3 – 6. Uszczelki stożkowe 41x28x27  

Nie są dostępne uszczelki stożkowe 41x28x27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie uszczelek stożkowych 41x27,5x wys. 27?  

Pytanie 4 – 30. Końcówki do pipety automatycznej 1-5 ml  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek do pipety 
automatycznej 1-5 ml w opakowaniu 250 sztuk? Opakowania po 100 sztuk nie są 
dostępne.  

Pytanie 5 – 33. Butelka na próbki 100 ml z nakrętką  

Butle powinny być wykonane ze szkła czy z tworzywa?   



     

 

 

                                                                       

                          

Pytanie 6 – 34 Woreczki strunowe 150x200  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczków strunowych o 
wymiarach 203×127 mm lub 330×152 mm?  

Pytanie 7 – 35 i 36 Długie rękawice kwasoodporne 9 i Długie rękawice 
kwasoodporne 10  

Czy Zamawiający miał na myśli 16 sztuk (8 par) czy 16 par?  

Na jaki kwas powinny być odporne rękawice?” 

Na powyższe pytania, Zamawiający PPHU POLBLUME Zbigniew Miazga 
udziela odpowiedzi o treści jak poniżej: 

Pytanie 1 – Zamawiający wyraża zgodę na 3000ml,  

Pytanie 2 - Zamawiający wyraża zgodę, 

Pytanie 3 - Zamawiający wyraża zgodę, 

Pytanie 4 - Zamawiający wyraża zgodę, 

Pytanie 5 - plastikowe hdpe,   

Pytanie 6 - Zamawiający wyraża zgodę, preferowane 203x127,  

Pytanie 7 - 16 par rękawic odpornych na kwas siarkowy, azotowy i solny. 
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