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WYJAŚNIENIA NR 5
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę
materiałów pomocniczych.
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

1. Zadanie 132 Poz. 2 – Prosimy o bardziej szczegółowe podanie jaki statyw Zamawiający
wymaga lub wskazanie numeru katalogowego producenta. Odpowiedź: statyw tzw. Combi z
przykrywką do PCR. Miejsca oznaczone alfanumeryczne. Wyjmowany statyw na 96
mikro probówek do PCR, miejsce na 24 probówki 1,5/2 ml oraz 16 mikro probówek
0,5. Jest to tzw. Podany wcześniej numer katalogowy pochodzi z katalogu 2003-2004
2. Zadanie 234. W katalogu firmy Thermo Scientific nie ma produktu o numerze
95029770. Czy zamawiający dopuści płytki o numerze 9502887? (płytki Cliniplate
96-dołkowe z płaskim dnem, białe, niesterylne, bez pokrywy, opakowanie 50szt)
Odpowiedź: użytkownik nie wyraża zgody na proponowany produkt
3. Zadanie 239. Pozycja 1 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie
bagietki magnetycznej PTFE o wymiarach 350x10mm? Odpowiedź: użytkownik nie
wyraża zgody na proponowany produkt
4. Zadanie 242. W katalogu firmy Prolab Diagnostic nie ma numeru katalogowego
PL170/11. Czy zamawiającemu chodzi o numer PL170/M (Dry Microbank - 80
vialek o pojemności 2ml z nakrętkami w pięciu różnych kolorach) ? Odpowiedź: tak
chodzi o produkt o nr kat. PL170/M.
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5. Zadanie 3. Pozycja 3. W katalogu firmy Varian produkt o numerze 6310002600
został zastąpiony produktem o numerze 6310003700 (Coated Omega Tubes, opak.
10szt.). Czy zamawiający dopuści produkt o numerze 6310003700? Odpowiedź:
użytkownik wyraża zgodę o ile jest to produkt o takim opisie jak w poprzednim
numerze katalogowym.
6. Dotyczy Zadania 336 poz. 2. Zamawiający wyspecyfikował probówki z PP, a pod
podanym nr katalogowym (366079) znajdują się probówki z PBS , czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zamianę nr katalogowego na 366060? Czy zamawiający w ilości
zamówienia ma na myśli 6x 500 szt czy 6 x worek po 50 szt.? Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę nr kat. na 366060. Zamawiający ma na
myśli 6 op. po 500 szt. (pakowane w workach po 50 szt.)
7. Dotyczy Zadania 336 Poz.3 Czy Zamawiający ma na myśli ten sam produkt co w
pozycji 2? Odpowiedź: nie
8. Dotyczy Zadania 381 poz. 1. Zamawiający w opisie produktu podaje, że butelka ma
zakrętkę z filtrem a pod podanym numerem katalogowym jest butelka z zakrętką typu
vent close, czy zamawiający zamawia butelkę z zakrętka z filtrem czy typu vent
close? Odpowiedź: użytkownikom chodzi zarówno o jeden produkt jak i drugi. W
związku z powyższym prosimy o podanie cen dla obydwu produktów. Jednocześnie
tworzy się nowe zadanie w skład którego wchodzą butelki z zakrętką typu vent close.
9. Dotyczy Zadania 381 poz.23 Zamawiający specyfikuje przedmiot o nie istniejącym
numerze katalogowym, czy Zamawiający może podać inny numer lub podać rodzaj
powierzchni w dołku aby Wykonawca mógł zaproponować produkt? Odpowiedź:
użytkownikowi chodzi o sterylne płytki do hodowli komórkowej oddzielnie
pakowane, 96 dołkowe, płaskodenne, nr kat. podany w formularzu jest numerem
pochodzącym z kat. BD ze strony internetowej
10. Zadanie 336. Pozycja 3 – prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu (opis jest nie
pełny, brak kompletnej informacji o podziałce). Odpowiedź: chodzi o probówki
wyskalowane do pełnej poj., tj. 15 ml, pozostałe wymagania bez zmian.
11. Zadanie 336. Pozycja 4 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki stożkowe 50ml,
skalowane, z miejscem do opisu, sterylne, pakowane w workach po 50szt. (opak.
500szt) lub pakowane po 25szt. w lekkie statywy z włókna (opak. 500szt.)?
Odpowiedź: akceptujemy probówki pakowane po 25 szt. w lekkie statywy op. 500
szt.
12. Zadanie 336. Pozycja 17 – probówki stożkowe 50ml, nr 373660 nie są już
produkowane. Producent zastąpił je numerem 339653 – probówki 50ml, sterylne, w
statywach po 25szt., opakowanie 300szt. Czy Zamawiąjący akceptuje probówki z
numerem katalogowym 339653? Odpowiedź: akceptujemy proponowany produkt
13. Zadanie 336. Pozycja 18 – probówki stożkowe 50ml, nr 373687 nie są już
produkowane. Producent zastąpił je numerem 339652 – probówki 50ml, sterylne, w
workach po 25szt., opakowanie 500szt. Czy Zamawiąjący akceptuje probówki z
numerem katalogowym 339652? Odpowiedź: akceptujemy proponowane probówki

14. Zadanie 336. Pozycja 19 – probówki stożkowe 50ml, nr 366060 nie są już
produkowane. Producent zastąpił je numerem 339650 – probówki 15ml, sterylne, w
workach po 50szt., opakowanie 500szt. Czy Zamawiąjący akceptuje probówki z
numerem katalogowym 339650? Odpowiedź: nie
15. Zadanie 336. Pozycja 19 – probówki stożkowe 50ml, nr 366036 nie są już
produkowane. Producent zastąpił je numerem 339651 – probówki 15ml, sterylne, w
statywach po 25szt., opakowanie 500szt. Czy Zamawiający akceptuje probówki z
numerem katalogowym 339651? Odpowiedź: akceptujemy probówki o nr kat.
339651
16. Odpowiedź nr 15 Zad. 391.poz.3 Proszę o wyjaśnienie czy odpowiedź: chodzi o
op.600szt. dotyczy całościowo 600szt. czy 140 op. po 600szt. Czytając tę odpowiedź
po odpowiedzi nr 14(wyj. Nr 2) jestem zdezorientowana. Odpowiedź: chodzi o 140
op. po 600 szt.
17. Dotyczy zadania 336, poz. 3. Probówka wirówkowa z PP 15 ml, stożkowa, ;z
nakrętką, sterylna, z polem do opisu, skalowana (ze szczegółową podziałką do wys. 1
Prosimy o wskazanie numeru katalogowego Producenta. Odpowiedź: dokładniejszy
opis prosukru zawarty został w odpowiedzi na pytanie nr 10.
18. Dotyczy zadania 336, poz. 4 Probówka wirówkowa z PP 50 ml, stożkowa, ;z
nakrętką, sterylna, z polem do opisu, skalowana, w workach po 20 szt.; Op./400 szt.
w worku Prosimy o wskazanie numeru katalogowego Producenta. Odpowiedź:
zamawiający nie wskazuje nr kat., produkt ma być zgodny z opisem

19. Mam pytanie do wyjaśnienia nr 1 -dla zadania 151. Wymienione temperatury

wzorcowania dla rejestratora Temp. EI-2E-DD-32-L zawieraja temperatuę +90 oC.
Zakres temperaturowy tego rejestratora jest: -40 oC do + 70 0C. Czy zainteresowani
są Państwo rejestratorem, który posiada zakres do 100 0C czy jest to pomyłka.
Odpowiedź: to była pomyłka

20. Dot. zadania nr 336 pkt 21: Informujemy, że ze względu na fakt zastąpienia
poprzednich produktów nowymi dostępna jest nowa opcja probówek o objętości 15
ml: 339651 (1 karton=20 opakowań x 25 sztuk w workach). Prosimy o podanie
ostatecznej ilości opakowań jaką chciałby zakupić Zamawiający. Odpowiedź: Jeśli
oferowane probówki są jałowe to użytkownik wyraża zgodę na ten produkt. Ilość
produktu 2 kartony.
21. Zadanie 150. Proszę o podanie punktów w jakich ma zostać przeprowadzone
wzorcowanie urządzenia. Odpowiedź: pozycja 1 – wzorcowanie w 3 punktach, poz.
3 – wzorcowanie w 2(2 szt. urządzeń) oraz 4 punktach (1 szt. urządzenia)
22. Proszę o wyjaśnienie dotyczące zadania 155 – symbolu pirometru FP oraz w ilu
temperaturach ma być wzorcowany. Odpowiedź: chodzi o FoodPro, każde z
urządzeń ma być wzorcowane w dwóch różnych punktach: 1) +4, +8 st. C, 2) +28,
+32 st. C, 3) -18, -22 st. C.
23. Zadanie 293 poz. 8: Ponieważ został mylnie podany rozmiar worków proszę określić
czy maja Państwo na myśli worki z PP 9 litrów 300x500mm, worki z PP 14 litrów
400x600mm, czy może worki z PP 21 litrów 400x780mm? Odpowiedź: chodzi o
worki z PP 21 litrów 400x780mm.

