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WYJAŚNIENIA NR 2
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę
odczynników i zestawów do biologii molekularnej.
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
1. Czy zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów
z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Odpowiedź: tak.
2. Zad. 173 poz. 4 Proszę o wyodrębnienie poz. nr 4 i utworzenie nowego zadania
czyli kolumna LC Inertsil ODS-3, 3µm, 2.1x150mmm (nr katalogowy: 502004415), zarówno złoże jak i oryginalne kolumny Inertsil są produkowane przez
japońską firmę GL Sciences Inc. Odpowiedź: wyrażamy zgodę na wykreslenie
poz. 4 z zadania 173 i utworzenie nowego zadania 173 A, w sklad którego
wejdzie wykreślona pozycja.
3. Zaproponowany produkt z zadania 120, poz. 3 nr kat. KL15.1 został wycofany
ze sprzedaży przez firmę Carl Roth. Czy zamawiający wyraża zgodę na
zaoferowanie tego samego produktu tylko o mniejszej pojemności (1.8l) czy
wycofuje te pozycję z oferty przetargowej? Odpowiedź: wykreśla się te
pozycję z zadania nr 120 i tworzy się zadanie 120A w skład którego wchodzi
wykreślona pozycja.
4. Czy zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej w zadaniu 206 poz. 3?
Butelki na pożywki pakowane po 24 szt.. Ponadto produkt jest sterylny dlatego
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rozpakowanie kartonu jest niemożliwe. Proszę o podanie ilości opakowań.
Odpowiedź: chodzi o 2 op.
5. Czy zamawiający w zadaniu 206 poz. 63 wyraża zgodę na zaproponowanie
15metrów (taka ilość węża znajduje się w opakowaniu) węża zamiast 16?
Odpowiedź: tak
6. W zadaniu 363, poz. 2 podany numer nie występuje w katalogu Roth. Proszę o
poprawienie numeru lub usunięcie pozycji z zadania. Odpowiedź: wykreśla się
poz. 2 z zadania 363 i tworzy się nowe zadanie 363A w skład którego wchodzi
wykreślona pozycja.
7. Czy zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej w zadaniu 387, poz. 3?
Butelki na pożywki pakowane są po 12 szt. Ponadto produkt jest sterylny
dlatego rozpakowanie kartonu jest niemożliwe. Proszę o podanie ilości
opakowań. Odpowiedź: chodzi o 2 op.
8. Zadanie 136 poz. 1 – czy statyw musi być autoklaw owalny czy może
wystarczy by był zwykły z PS? Odpowiedź: chodzi o statyw z PP.
9. Zadanie 289 poz. 6 – Czy w opisie nie ma pomyłki, ponieważ PE jest odporny
na temp. 121 st. C? Odpowiedź: wykreśla się tę pozycje z zadania i tworzy się
zadanie 289 A w skład którego wchodzi wykreślona pozycja.
10. Zadanie 289 poz. 7 Czy można zaoferować worki o poj. 21 litrów o wymiarach
400 x 780? Odpowiedź: tak
11. Zadanie 289 poz. 8 – Czy można zaoferować worki o pojemności 33 litrów o
wymiarach 500 x 800 mm? Odpowiedź: tak
12. Zadanie 329 poz. 2 , 3. Czy maja Państwo na myśli pipety PS wielomiarowe,
sterylne indywidualnie pakowane? Tak jak w pozostałych pozycjach. Niestety
po numerach katalogowych trudno zweryfikować te informację, gdyż są chyba
nieprawidłowe. Odpowiedź: chodzi o pipety opisane w treści pytania.
13. Zadanie 391, poz. 1 – czy szalki maja być z wentylacja czy bez wentylacji?
Odpowiedź: z wentylacją.
14. Zadanie 391, poz. 2 – Ponieważ szalki te są pakowane w kartonie po 36
rękawów po 20 szt. w każdym czyli 720 szt./karton, czy na pewno ilość do
wyceny to ma być 601 szt. , czy tez może jednak powinno być 720 szt?
Odpowiedź: chodzi o opakowanie 720 szt.
15. Zadanie 391 poz. 3 – Czy ilość 140 szt. odnosi się do pełnych kartonów po 600
szt. czy może jednak powinna odnosić się do rękawów po 25 szt. W kartonie są
24 rękawy po 25 szt. czyli w sumie 600 szt. Odpowiedź: chodzi o op. 600 szt.
16. Zadanie 201 Poz. 2 – Wymagane mieszadła są pakowane po 10 szt. Czy w związku z
tym Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 1 op. po 10 szt.? Odpowiedź: tak

17. Zadanie 295 Poz. 3 – Worki pakowane są po 25 szt. Czy Zamawiający zgodzi się na
zaoferowanie 625 szt.? Odpowiedź: tak

18. Zadanie 391 Poz. 1 – Ponieważ podany nr katalogowy nie odnosi do opisu, prosimy o
podanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania płytek zgodnych z opisem czy z

numerem katalogowym. Odpowiedź: chodzi o produkt zgodny z opisem z

uwzględnieniem odp. podanej w pkt. 13.
19. Zadanie 428 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 25 op. po 25 szt.
Odpowiedź: tak

