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Pytania i odpowiedzi

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach udziela odpowiedzi na

pytania dotyczące przetargu na dostawę odczynników i wzorców chemicznych,

podłóż bakteriologicznych, testów bakteriologicznych, lateksów, surowic i krążków.
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Pytania dotyczą pakietu A - odczynniki

P ozycja 7 -Arabinoza - czy oferęnt może zaproponowaó opakowanie 50g gdyż zaproponowane przęz
Zamawlającego opakowanie nie jest dostępnę w ofercie producentów.

Tak

Pozycja 1 1- Butylohydroksyanizol- producent Sigma Aldrich oferuje dwa rodzaje granal'rx 59 oraz

I0Og, Zamawiający natomiast źąda opakowania 10g. Proszę o wprowadzenie poprawnej gramatury.

5o

Pozycja l2- Butylohydroksytoluen- producent Sigma Aldrich oferuje opakowanie 1009, Zamawiający
natomiast żąda opakowania 10g. Proszę o wprowadzenie poprawnej gramatury.

100g

Pozycja24- Arginina chiorowodorek - Czy Oferent może zaproponowaó opakowanie 5gx2 szt.?

Tak

Pozycla2$- Galusan dodecylu- producent Sigma Aldrich oferuje opakowanie 50g, Zamawiający
natomiast żąda opakowania 10g, Proszę o wprowadzenie poprawnej gramatury.
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Pozycla33- kwas 2-metoksybenzoesowy- producent Merck wycofał ze swojej oferty handlowej
odczynnik o numerze katalogowym 820107, Proszę o przedstawienie parametrów odczynnika, który
obecnie znajduję się na ryntu.

Moźe byó odczynnik równowńny, paramety zostały przedstańone w załącznikl:.

Pozycja 46- Lec).tyna- Czy Zarnawiający może dokonać korekty gramatury z 10g na 50g. Jest to
gramatura obecnie dostępna na rynku.

Tak

Pozycja 65-Sapanina- Oferent chciałby dokonaó zmiany gramatury poniewź korzystniej cenowo
wypada gramatur a 25g, Czy Zamawiający wytńa zgodę na modyfikację?

Tak

Pozycja79- Wapnia węglan- Czy Zamauńający wyraża zgodę na dokonanie zmiany w wielkości
opakowań z 10gna25g. Jest to najmniejsze opakowanie dostępne w ofercie producenta orM
najkorzystniejsze cenowo.

Tak
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