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WYJAŚNIENIA NR 1
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. Dotyczy zadania 12.11.27. Zamawiający wyspecyfikował odczynnik agaroza 500 g
(nr katalogowy: 15510-027). Uprzejmie informujemy, iż odczynnik o tym nr
katalogowym został wycofany z produkcji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie zamiennika , UltraPure™ Agarose 500 g o nr kat 16500500.
Odpowiedź: tak
2. Zamawiąjący zapisał w SIWZ „Termin ważności odczynników i zestawów do

biologii molekularnej jest równoznaczny z maksymalnym terminem udzielonym
przez producenta pomniejszonym o czas dostawy”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy
„Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu odczynniki o najdłuższych
dostępnych terminach gwarancji ( przy czym Wykonawca gwarantuje minimalny
okres gwarancji 2 miesiące licząc od daty dostawy). Na życzenie Zamawiającego
Wykonawca będzie informował Zamawiającego o terminach ważności odczynników
na magazynie ( osoba do kontaktu.....)-w przypadku braku akceptacji terminu
gwarancji ze strony Zamawiającego, Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej
zgody na wydłużenie terminu dostawy o czas niezbędny do uzupełnienia stanu
magazynowego o nową partię odczynników” Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
na wprowadzenie zapisu do umowy umożliwiającego każdorazowe informowanie
Zamawiającego o terminach gwarancji odczynników dostępnych
w magazynie Wykonawcy. Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczenia Zamawiającemu
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odczynników o najdłuższych terminach gwarancji. Wykonawca gwarantuje minimalny okres
gwarancji 6 miesięcy licząc od daty dostawy. W przypadku gdy producent udziela krótszego
niż 6 miesięcznego, terminu ważności odczynnika, w mocy pozostaje pierwotny zapis w
projekcie umowy, tj. wymagane jest dostarczanie odczynników z okresem ważności
stanowiącym co najmniej 80% maksymalnego okresu ważności udzielanego przez
producenta.”

3. Dot. zadania 12.7.3: czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika
ExoSTAR w miejsce ExoSAP-IT?
Uzasadnienie:
Odczynnik ExoSTAR nr kat. US78210 jest nową wersją dotychczas oferowanego
odczynnika ExoSAP-IT nr kat. US78200. Zmiana nazwy spowodowana jest
kwestiami formalnymi (patentowymi), natomiast skład i działanie zestawu pozostają
bez zmian. Zgodnie z informacjami od producenta, dostępność zestawu pod starą
nazwą zakończy się wraz z końcem 2011 roku. Jako że dostawy mają być realizowane
do końca 2012 roku, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie nowej wersji
odczynnika. Odpowiedź: tak wyrażamy zgodę
4. Dot. zadania 12.11.12: czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 2
odczynnika ECL Prime w miejsce ECL Plus Western Blotting Detection System?
Uzasadnienie:
Odczynnik ECL Prime nr kat. RPN2232 jest nową wersją dotychczas oferowanego
odczynnika ECL Plus nr kat. RPN2132. Zgodnie z informacjami od producenta,
dostępność starej wersji zakończy się wraz z końcem 2011 roku. Nowa wersja ma tę
samą funkcjonalność, co wersja dotychczasowa, a ponadto odznacza się zwiększoną
intensywnością sygnału i czasem trwania emisji. Taki stabliny sygnał pozwala na
wykonywanie wielokrotnych ekspozycji na kliszach rentgenowskich oraz przy
wykorzystaniu urządzeń wyposażonych w kamerę CCD. Jako że dostawy mają być
realizowane do końca 2012 roku, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie nowej
wersji odczynnika. Odpowiedź: tak wyrażamy zgodę
5. Czy Zamawiający może doprecyzować jaki jest okres obowiązywania umowy - tj w
SIWZ pkt 4 jest zapis mówiący o dostawach do końca 2012 roku a w umowie §2 ust 2
– do końca 2011roku? Odpowiedź: okres obowiązywania umowy – do końca 2012 r.
6. Dot. zadania nr 12.3.1:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu bufor TAE o stężeniu 20x, w opakowaniu po
500ml i zaoferowanie odpowiednio wg stężenia i objętości 5 takich opakowań?
Odpowiedź: tak

7. Dot. zadania nr 12.3.15:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stworzenie osobnego pakietu z pozycji 4 i 5 ze
względu obecność drugiego dystrybutora na terenie Polski? Zgoda ta pozwoli
zwiększyć konkurencyjność składanych ofert i zyskanie potencjalnych oszczędności.
Odpowiedź: tak
8. Dot. zadania nr 12.4.12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inhibitora RNaz w opakowaniach po
2500 U i zaoferowanie 90 takich opakowań? Odpowiedź: tak
9. Dot. zadania nr 12.5.4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stworzenie osobnego pakietu z pozycji 15,16 i 17
ze względu obecność drugiego dystrybutora na terenie Polski? Zgoda ta pozwoli

zwiększyć konkurencyjność składanych ofert i zyskanie potencjalnych oszczędności.
Odpowiedź: tak
10. Dot. zadania nr 12.6.12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu pakowanego po 250 ml i
odpowiednio 12 takich opakowań? Odpowiedź: tak
11. Dot. zadania nr 12.11.2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stworzenie osobnego pakietu z pozycji 8,9 ze
względu obecność bezpośredniego dystrybutora na terenie Polski? Zgoda ta pozwoli
zwiększyć konkurencyjność składanych ofert i zyskanie potencjalnych oszczędności.
Odpowiedź: tak
12. Dot. zadania nr 12.11.13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 opakowań po 100 ml produktu
równoważnego? Odpowiedź: tak

