
ffiut lnżynierii Chemicznej
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

u|. Bałtycka 5' 44-100 Gliwice
przegr. poczt.nr22A
tel. centr. (+48) 32 231 0B 11

tel. sekr. (+48) 32 234 69 15
fax (+48) 32 231 03 18
zaop. (+48) 32 231 06 51
e-mail: secret@iich. gliwice. pl

NIP: 63'l-01'l-22-39 REGON: 000564694

Nasz znak: KZP -21 41 -21 1 4

ING Bank S|ąski S.A. o/G|iwice Nr konta : 81 1050 1285 1000 0002 0211 3536

Data: 17 .01.2014r.

Dotyczy: Dostawy odczynników chemicznych w 20,|4 roku d|a lnstytutu lnżynierii
Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach.

W dniu 16.01.2014r. wpłynęły do Zamawiającego pytania, na które udzie|ono odpowiedzi jak
poniżej.

Pytania:
Ponieważ niektóre produkty nie są precyzyjnie opisane. D|atego bardzo proszę o udzie|enie
informacji dotyczących pozycji :

'11. - a|koho| ety|owy ma byc 96% czy bezw. 98,80ń ?
14. - a|koho| ety|owy skazony - czym ma byc skażony ?
25' - ciecze jonowe - proszę o dokładniejszy opis |ub przykładowe numery kat.
29. - EDTA - jakie ma byc miano ?
30. - etano| ma byÓ 960/o cz\ bezw. 98,80ń ?
54. - kwas octowy _ proszę okreś|ic stęzenie,
58' - kwasy organiczne - proszę doprecyzowaÓ, jakie,
84. - testy fotometryczne -jakiej firmy i do jakich oznaczen ?

Zamawiający inform uje co następuje:

Poz. 11. - a|koho| ety|owy. ma być 96oń czda
Poz. 14' - a|koho| ety|owy skażony: nie ma znaczenia czym jest skażony
Poz.25. _ ciecze jonowe: ma byó ciecze jonowe [emim] [Ac]
Poz' 29' - EDTA: ma być EDTA 0'01 mo|/l
Poz. 30. - etano|: ma być 960/o czda
Poz' 54' _ kwas octowy: ma być 99,5 o/o czda
Poz. 58. - kwasy organiczne: ma być kwas octowy 80ończda
Poz' 84' - testy fotometryczne: ma być :

. Poz.84 testy fotometryczne Hach Lange LcK326 (ilość szac. 5 szt.)
o Poz.84a testy fotometryczne Hach Lange LcK353 (ilość szac. 5 szt.)

Termin składania ofert cenowych nie u|ega zmianie.

obowiazuiacv termin składania ofeń: 20.01.2014r.. do qodz.: 10:00.
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