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Wyjaśnienia nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż wpłynęły zapytania ze
strony wykonawców w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów papierniczych
i biurowych . Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :
1. Czy zamawiający dopuszcza wycenę w pozycji nr 7 kartonu Proxima Matt 250 g (Proxima Matt 240 g nie
występuje na rynku)- TAK
2. Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie pozycji nr 169 (papier Premium photo Q5434A został wycofany
z rynku) TAK
3. Zamawiający oczekuje w załączniku numer 1 podania okresu gwarancji osobno dla każdego z
zaoferowanych 269 artykułów. Jednocześnie w projekcie umowy w paragrafie 4 ust. 5 Zamawiający
oczekuje udzielenia gwarancji producenta pomniejszając o czas dostawy nie przewidując oczywistego
okresu dystrybucji artykułów produkowanych w wielu państwach. Czy zamawiający wyraża zgodę na
udzielenie 12 miesięcznego okresu gwarancji licząc od daty dostawy? TAK
4. Zadanie 2 poz. 1
papier komputerowy 240x12&1;,op/200 szt (nr katalogowy: 240112B060) lub równoważne.
Fabrycznie składanka 240x12x1 jest dystrybuowana w opakowaniach zawierających 2000 składanek. Czy
zamawiający oczekuje zaoferowania op/200 składanek? Zamawiający oczekuje zaoferowania 2000
składanek w op.
5. Zadanie 3 pozycje 229-331
Zamawiający oczekuje tuszu do stempli o pojemności 25 ml przy jednoczesnym zasugerowaniu tuszy
Point Office, który jest w opakowaniu 30 ml. Proszę o informację czy zamawiający wymaga tuszy o
pojemności opakowania 25 ml, czy minimum 25 ml? Zamawiający wymaga zaoferowania tuszy op./30ml
6. W projekcie umowy zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia wykonawcy karą 50% wartości
dostawy w razie stwierdzenia , że zaoferowany produkt nie spełnia warunków równoważności. Czy
wszystkie zasugerowane produkty w opisie przedmiotu zamówienia są znane zamawiającemu i do ich
jakości zastrzeżeń nie zamierza wnosić?- są znane i nie będzie wnosił zastrzeżeń

