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WYJAŚNIENIA NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, iŜ wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę
aparatury laboratoryjnej.
PoniŜej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :
Pytanie 1:
Dotyczy części 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi aparatu
w języku angielskim?
Odpowiedź – TAK.
Pytanie 2:
Dotyczy części 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie dotyczącą
dokumentu gwarancyjnego w języku polskim w zamian za uwzględnienie warunków
gwarancji w umowie?
Odpowiedź – TAK.
Pytanie 3:
Dotyczy części 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu dotyczącą instalacji
urządzenia? Swoją prośbę argumentujemy tym, iŜ model, który chcemy zaproponować, jest
modelem nie wymagającym instalacji przez specjalistę serwisowego, nie wymaga takŜe
kalibracji, a jedynie podłączenia go do gniazdka.?
Odpowiedź – TAK.
Pytanie 4:
Dotyczy części 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby przedmiot zamówienia został
dostarczony do 29.12.2011, czyli zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, natomiast trening
z obsługi aparatu został przeprowadzony w pierwszym kwartale 2012 roku po wcześniejszym
uzgodnieniu daty z Zamawiającym. Swoją prośbę argumentujemy bardzo krótkim czasem
realizacji zamówienia wymaganym przez Zamawiającego.
Odpowiedź – TAK.

Pytanie 5:
Dotyczy części 10: Czy Zamawiający wymaga, Ŝeby inkubator posiadający, funkcję
dekontaminacji nadtlenkiem wodoru, był sklasyfikowany jako wyrób medyczny, co jest
gwarancją najbardziej zaawansowanej technologii potwierdzonej spełnieniem najsurowszych
norm przewidzianych dla tego typu urządzeń
Odpowiedź: NIE
Pytanie 6:
Dotyczy części 10: Czy Zamawiający wymaga, Ŝeby inkubator dodatkowo poza wnętrzem
wykonanym ze stopu stali nierdzewnej i miedzi, posiadał funkcję dekontaminacji
promieniami UV? To rozwiązanie pozwoli na dodatkową sterylizację powietrza obiegającego
wnętrze komory oraz wody znajdującej się w kuwecie.
Odpowiedź: NIE
Pytanie 7:
Dotyczy części 10: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z moŜliwością dekontaminacji
nadtlenkiem wodoru oraz wnętrzem wykonanym ze stopu stali nierdzewnej i miedzi, funkcją
dekontaminacji promieniami UV, o pojemności 170 litrów?
Odpowiedź: TAK
Pytanie 8:
Dotyczy części 10: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 200 litrów z
wnętrzem wykonanym ze stopu stali nierdzewnej i miedzi zapewniającym stałą
dekontaminację wnętrza komory, bez funkcji dekontaminacji nadtlenkiem wodoru oraz
dekontaminacji termicznej?
Odpowiedź: TAK
Pytanie 9:
Dotyczy części 10: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z moŜliwością dekontaminacji
komory nadtlenkiem wodoru oraz wnętrzem wykonanym ze stopu stali nierdzewnej i miedzi,
funkcją dekontaminacji promieniami UV, o zakresie +5 st. C powyŜej temperatury otoczenia
do +50 st. C?
Odpowiedź: TAK, choć stosowany w instytucie system H2O2 nie wymaga posiadanie
wyposaŜenia z systemem podłączania takiej aparatury bezpośrednio do urządzenia
poddawanego dekontaminacji.
Pytanie 10:
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 1 projektu umowy na następujący
zapis:
„Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu odstępne w wysokości 40 % ceny
zakupu w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę”?
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 11:
Dotyczy części 11: Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na dostarczenie dla części 11 instrukcji
obsługi urządzenia w formie elektronicznej na CD lub w formie ksiąŜkowej osobno
załączonej do oferty podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 12:
Dotyczy części 3: Czy Zamawiający akceptuje komorę do transferu półsuchego o wymiarach
20x20 cm, ewentualnie 35x40 cm?
Odpowiedź: NIE. Komora do transferu półsuchego powinna być nie mniejsza, niŜ
35x20x10 cm, a nie większa, niŜ 40x25x13 cm (szer. x dł. x wys.) i waŜyć nie więcej, niŜ
3,6 kg .

