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WYJAŚNIENIA NR 4
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. Dot. zadania nr 272: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane tipsy były wolne od
DNA, RNaz/DNaz i pirogenów? Odpowiedź: nie wymaga
2. Zadanie 281. Pozycja 5 - ART z filtrem o poj. 200ul - ART 200, sterylne , 96x10 szt,
pakowane w rakach -nr katalogowy: 2069E – w katalogu producenta nie ma takiego
numeru katalogowego? Czy zamawiającemu chodzi o numer katalogowy 2069
(końcówki ART 200, w rakach 10x96szt., sterylne)? Odpowiedź: została udzielona w
wyjaśnieniach nr 1 – odp. do pyt. 20.
3. Zadanie 13. Pozycje 1-3. Nasadki aluminiowe Cap-o-test nie są już produkowane.
Czy Zamawiający zaakceptuje w zamian nasadki aluminiowe Labocap ze sprężyną ze
stali chromo-niklowej: srebrne 16/17, niebieskie 17/18, srebrne 19/20? Odpowiedź:
akceptujemy nasadki Labocap.

4.

Zadanie
113.
Dotyczy
pozycji
1,
5-12,
16,
18-20.
Numery katalogowe podane w tych pozycjach odwołuje sie do pipet Eppendorf serii
Reaserach. Producent zastąpił tę serie pipet nową, ulepszona serią Reaserach Plus.
Czy zamawiający wyrazi zgodę z zaproponowanie nowej serii Research Plus we
wszystkich zadanich i pozycjach formularza opisu przedmiotu gdzie podane numery
wskazują na serię Research? (oczywiscie z zachowaniem odpowiednich pojemności
pipet na którą wskazują podane numery) Odpowiedź: tak, zamawiający wyraża
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zgode na zaproponowane pipety Research Plus tam gdzie numer wskazuje na serię
Research.
5. Dotyczy Zadania 205. Poz.1 Producent pakuje produkt w opakowania po 10 szt. lub
po 60szt. A Zamawiający uwzględnił opakowanie 400sztuk, czy w takim razie
Zamawiający zgodzi się na zmianę ilości opakowań tak aby otrzymać 400 szt.?
Odpowiedź: tak.
6. Dotyczy Zadania 336 poz. 1 Zamawiający w jednostce ilości podaje box, czy
Wykonawca ma rozumieć to jako maksymalną liczbę sztuk w opakowaniu , czyli
2000szt? Odpowiedź: chodzi o opakowanie o wielkości 500 szt.
7. Dotyczy Zadania 336 poz. 12. Zamawiający specyfikuje probówki o nr
katalogowym 379146 w pozycji 10 a następnie te same w pozycji 12, czy
Zamawiający wyrazi zgodę aby zsumować te pozycje , co łącznie da 2op każde po
300szt? Odpowiedź: nie.
8. Dotyczy Zadania 336 poz. 15. Zamawiający specyfikuje produkt o nr kat. 366052
podając w opisie op. 50/500szt, Czy wykonawca ma rozumieć zapis box w pozycji
jednostki ilości w formularzu jako 500 szt? Odpowiedź: chodzi o op. 500 szt.
9. Dotyczy Zadania 336 poz. 16. Zamawiający specyfikuje produkt o nr kat. 373660
podając w opisie op. 20/320szt, Czy wykonawca ma rozumieć zapis box w pozycji
jednostki ilości w formularzu jako 320 szt? Odpowiedź: chodzi o op. 320 szt.
10. Dotyczy Zadania 336 poz. 19. Zamawiający specyfikuje produkt o nr kat. 366060,
czy jest to ten sam przedmiot zamówienia co w pozycji 2i 3 zad 336? Jeśli tak, to czy
Zamawiający zezwoli na zsumowanie tych pozycji? Odpowiedź: zamawiający nie
wyraża zgody na zsumowanie tych pozycji.
11. Dotyczy Zadania 381 poz. 8. Zamawiający podaje ten sam nr katalogowy w poz. 1
czy Zgodzi się zatem na zsumowanie tych pozycji w jedną? Odpowiedź: nie
12. Dotyczy Zadania 381 poz.9. Zamawiający podaje w opisie op.30, op/100 szt, Jak
zatem Wykonawca ma rozumieć ilość zamówionych opakowań, 54x30 czy 54x100?
Odpowiedź: chodzi o 100 szt. w op.
13. Dotyczy Zadania 381 poz.13. Zamawiający podaje w opisie op.a 8 szt, op/16 szt, Jak
zatem Wykonawca ma rozumieć ilość zamówionych opakowań, 2x8 czy 2x 16?
Odpowiedź: chodzi o op. 16 szt.
14. Dotyczy Zadania 381 poz.14. Zamawiający podaje w opisie op.50szt, a producent
pakuje produkt pojedynczo lub po 15 sztuk, czy wykonawca zgodzi się na 10op po 15
szt. zamiast 3 po 50? Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 10
op. po 15 szt.
15. Dotyczy Zadania 381 poz.16. Zamawiający podaje w opisie op.5szt, a producent
pakuje produkt po 10sztuk lub po 60 sztuk, czy wykonawca zgodzi się na
3opakowania po 10 szt zamiast 3 po 50? Odpowiedź: tak wyrażamy zgodę na
zaoferowanie 3 op. po 10 szt.
16. Dotyczy Zadania 381 poz.18. Zamawiający podaje w opisie 1 opak.=75szt lub
op/50, a ten produkt jest pakowany przez producenta pojedynczo lub 75szt w

opakowaniu, czy w takim razie Zamawiający zamówi 20 opakowań po 75szt?
Odpowiedź: tak
17. Dotyczy Zadania 381 poz.19. Zamawiający podaje w opisie op. A 75szt, op/ 120, a
ten produkt jest pakowany przez producenta po 4 sztuki lub 120 w opakowaniu, Jak
zatem Wykonawca ma rozumieć ilość zamówionych opakowań? Odpowiedź:
prosimy o zaoferowanie opakowań po 120 szt.
18. Dotyczy Zadania 381 poz.20. Zamawiający podaje w opisie op. A 75szt, op/ 50, a ten
produkt jest pakowany przez producenta po 5 sztuki lub 85 w opakowaniu, Jak zatem
Wykonawca ma rozumieć ilość zamówionych opakowań? Odpowiedź: prosimy o
zaoferowanie op. po 85 szt.
19. Dotyczy Zadania 381 poz.26 . Zamawiający podaje w opisie op./100 szt, a producent
pakuje produkt w postaci 5 sztuk w rękawie lub karton 60 sztuk. Czy Zamawiający
zaakceptuje taką formę opakowania? Odpowiedź: tak, prosimy o zaoferowanie 3 op.
a 60 szt. tego produktu
20. Proszę o wyjaśnienie opisu w Zadaniu 24 w pozycji 11 i 12 – czy Zamawiający
wymaga w pozycji 11 zakrętek niebieskich, a w pozycji 12 czerwonych? Numery
katalogowe wskazują w obydwu pozycjach na ten sam produkt – czyli na zakrętki
niebieskie Odpowiedź: prosimy o zaoferowanie dwóch kolorów, tj. takich jakie
zostały wymienione w formularzu i podanie nr kat. odpowiadającego poszczególnym
kolorom
21. Zadanie 205. Pozycja 1 – Zamawiający podaje w opisie op. 400szt. Płytki z
numerem 469078 są sprzedawane jedynie w opakowaniach jednostkowych po 60szt.
Prosimy o podanie prawidłowej zamawianej ilości? Odpowiedź: Odpowiedź w pyt.
10.
22. Zadanie 360. Pozycja 1 – pojemniki na probówki o numerze 374187 są pakowane
przez producenta po 4szt. (opak. zbiorcze 24szt.). Prosimy Zamawiającego o podanie
zamawianej ilości? Odpowiedź: 2 opakowania zbiorcze a 24 szt.
23. Zadanie 381. Pozycja 14 – płytki 96-dołkowe o numerze katalogowym 436024 są
pakowane przez producenta w opakowania jednostkowe po 15szt. Zamawiający
podaje zamawianą ilość na 50szt. Prosimy o podanie zamawianej ilości biorąc pod
uwagę minimalne opakowanie jednostkowe. Odpowiedź: 3 op. po 15 szt.
24. Zadanie 381. Pozycja 16 – płytki 96-dołkowe o numerze katalogowym 475078 są
pakowane przez producenta w opakowania jednostkowe po 60szt. Zamawiający
podaje zamawianą ilość na 6x5szt. Prosimy o podanie zamawianej ilości biorąc pod
uwagę minimalne opakowanie jednostkowe. Odpowiedź: 1 op.
25. Zadanie 381. Pozycja 18 – płytki 24-dołkowe o numerze katalogowym 143982
zostały zastąpione przez producenta płytkami o numerze 142475 – identyczne z poz.
17 tego samego zadania (płytki 24 dołkowe, sterylne, z pokrywą, opakowanie 75szt.).
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści płytki z numerem 142475?
Odpowiedź: tak
26. Zadanie 381. Pozycja 26 – płytki 96-dołkowe o numerze katalogowym 442404 są
pakowane przez producenta w opakowania jednostkowe po 60szt. Zamawiający
podaje zamawianą ilość na 2 op. po 100szt. Prosimy o podanie zamawianej ilości
biorąc pod uwagę minimalne opakowanie jednostkowe. Odpowiedź: 3 op. a 60 szt.

27. Dotyczy zadania 382. Prosimy o wyłączenie pozycji 4 i 5 do odzielnego zadania. Te
pozycje dotyczą oferty innego producenta jak poz. 1-3. Stworzenie nowego zadania z
pozycjami 4 i 5 pozwoli na zaproponowanie bardzije konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: wyrażamy zgodę, tworzy się nowe zadanie 382A w skład którego
wchodzą wykreślone pozycje 4 i 5 z zadania 382.
28. Dotyczy zadanie 205, poz. 1: Immuno Modules framed 96wells per frame PolySorp
surpace,op/400 szt (nr katalogowy: 469078) Według katalogu producenta w
opakowaniu zbiorczym znajduje się 60 szt. płytek. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zmianę w zapisie:
Immuno Modules framed 96wells per frame PolySorp
surpace,op/60szt (nr katalogowy: 469078), ilość: 7 op. Odpowiedź: nie

29. Dotyczy zadania 255, poz. 1 Kuwety plastikowe do spektrofotometru Cuvettes
Sarsted 100,( 10x10x45 mm, op/100 szt (nr katalogowy: 67.741); ilość 52 op. Według
katalogu producenta w opakowaniu zbiorczym znajduje się 2000 szt. . Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie: Kuwety plastikowe do
spektrofotometru Cuvettes Sarsted 100,( 10x10x45 mm, op/2000 szt (nr katalogowy:
67.741; )ilość: 3 op. Odpowiedź: w zadaniu 255 poz. znajdują się krążki
aluminiowe w op. 1000 szt. , a nie kuwety.
30. Dotyczy zadania 336, poz. 10 Probówki do zamrażania w ciekłym azocie o poj.
4,5ml, op/300szt (nr katalogowy: 379146) ilość: 1 op. Według katalogu producenta w
opakowaniu zbiorczym znajduje się 1200 szt. . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zmianę w zapisie: Probówki do zamrażania w ciekłym azocie o poj. 4,5ml, op/1200szt
(nr katalogowy: 379146;) ilość: 1 op. Odpowiedź: nie
31. Dotyczy zadania 366, poz. 11 Probówki do zamrażania w ciekłym azocie, poj. 3,6
ml, op.400 szt. (nr katalogowy: 379189); ilość 1 op. Według katalogu producenta w
opakowaniu zbiorczym znajduje się 1600 szt. . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zmianę w zapisie: Probówki do zamrażania w ciekłym azocie, poj. 3,6 ml, op.1600
szt. (nr katalogowy: 379189); ilość 1 op. Odpowiedź: nie
32. Dotyczy zadania 336, poz. 12 Probówki do zamrażania w ciekłym azocie, poj. 4,5
ml, op.300szt.. (nr katalogowy: 379 146); ilość 1 op. Według katalogu producenta w
opakowaniu zbiorczym znajduje się 1200 szt. . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zmianę w zapisie: Probówki do zamrażania w ciekłym azocie, poj. 4,5 ml,
op.1200szt.. (nr katalogowy: 379 146); ilość 1 op. Odpowiedź: nie
33. Dotyczy zadania 336, poz. 23. Tubes Nunclon TM,op/75 szt (nr katalogowy:
156758); ilość: 40 op Według katalogu producenta w opakowaniu zbiorczym
znajduje się 450 szt. . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie: Tubes
Nunclon TM,op/450 szt (nr katalogowy: 156758); ilość: 7 op. Odpowiedź: nie
34. Dotyczy zadania 360, poz. 1. pojemnik na probówki Eppendorf (nr katalogowy:
374187 ; ilość: 50 szt. Według katalogu producenta w opakowaniu zbiorczym
znajduje się 24 szt. . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie: pojemnik

na probówki Eppendorf (nr katalogowy: 374187 ; ilość: 48 szt. ( 2 op.) Odpowiedź:
tak
35. Dotyczy zadania 381, poz. 12 Lab-Tek TM Chamber Slides op. a 8 szt (nr
katalogowy: 177402 ; ilość: 1 op. Według katalogu producenta w opakowaniu
zbiorczym znajduje się 16 szt. . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie:
Lab-Tek TM Chamber Slides op. a 16 szt (nr katalogowy: 177402 ; ilość: 1 op.
Odpowiedź: tak
36. Dotyczy zadania 381, poz. 13 Lab-Tek TM Chamber Slides op. a 8 szt, op/16 szt (nr
katalogowy: 177399); ilość: 2 op. Według katalogu producenta w opakowaniu
zbiorczym znajduje się 96 szt. . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie:
Lab-Tek TM Chamber Slides op. 96 szt (nr katalogowy: 177399); ilość: 1 op.
Odpowiedź: nie
37. Dotyczy zadania 428, poz. 1 Bibułka do czyszczenia soczewek (nr katalogowy:
2105841) ilość: op/25 szt. ; 21 op. Według katalogu producenta w opakowaniu
zbiorczym znajduje się 25 op x 25 szt. . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w
zapisie: Bibułka do czyszczenia soczewek (nr katalogowy: 2105841) ilość: op/25 szt. ;
25 op. Odpowiedź: nie
38. Proszę o określenie wysokości kwoty na jaka maja opiewać wymagane listy
referencyjne, które należy dołączyć do oferty przetargowej gdyż podany zapis w siwz
nie do końca jest jednoznaczny. Odpowiedź: listy referencyjne powinny dotyczyć
sumy wartości zadań, na które wykonawca składa ofertę. W przypadku gdy
wykonawca składa ofertę, gdzie suma zadań wynosi np. 150.000 zł., to wykonawca
nie ma obowiązku składania referencji na kwotę wyższą niż 100.000,00 zł.

