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WYJAŚNIENIA NR 2
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 12.3.4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inhibitora RNaz w opakowaniach po
2500 U i zaoferowanie 4 takich opakowań? Odpowiedź: nie
2. zadania 12.4.10: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z zadania
12.4.10 pozycji 2 QIAGEN PCR Cloning Kit i stworzenie nowego zadania.
Wymagane w tym zadania zestawy i komórki są oferowane przez różnych
producentów i bez wydzielenia nie będzie możliwości złożenia oferty na to zadanie.
Odpowiedź: wyrażamy zgodę na wydzielenie poz. 2 z zadania 12.4.10 i utworzenie
odrębnego zadania.
3. Dotyczy zadań 12.2.12, 12.3.12, 12.6.9, 12.7.9, 12.11.13: Czy zamawiający wymaga
wsparcia technicznego, aplikacyjnego i gwarancyjnego świadczonego w ciągu całego
okresu umowy przez oferenta posiadającego autoryzację producenta odczynników do
świadczenia takiego serwisu na terenie Polski? Odpowiedź: nie
4. Dotyczy zadań 12.2.12, 12.3.12, 12.6.9, 12.7.9, 12.11.13: Czy Zamawiający wymaga

aby do oferty dołączyć oświadczenie producenta, ze dostarczane odczynniki
każdorazowo będą pochodziły z najświeższych partii produkcyjnych a co za tym idzie
będą posiadały najdłuższy z możliwych termin ważności. Odpowiedź: odpowiedź na
to pytanie została zawarta w wyjaśnieniach nr 1 : Zamawiający wyraża zgodę na
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wprowadzenie zapisu do umowy umożliwiającego każdorazowe informowanie
Zamawiającego o terminach gwarancji odczynników dostępnych
w magazynie Wykonawcy. Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczenia Zamawiającemu
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.”

5. Dotyczy zadania 12.2.12, 12.6.9: Czy Zamawiający na potwierdzenie, ze
zaoferowane produkty spełniają wymagania zawarte w SIWZ wymaga dołączenia do
oferty oświadczenia producenta o unikalnej, chemicznej modyfikacji polimerazy
HotStar i o unikalności odwrotnej transkryptazy zawartej w zestawie One Step RT
PCR Kit? Odpowiedź: zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających
równoważność tylko dla produktów równoważnych w stosunku do tych, które zostały
wskazane w specyfikacji.
6. Proszę o informację odnośnie ilości asortymentu w zadaniu 12.8.2, pozycje 2, 3, 4.
Pod podanymi numerami kryją się następujące minimalne opakowania jednostkowe
zawierające 10szt. W ilości podają Państwo odpowiednio 5, 50 i 50szt. - czy chodzi
tutaj o całe opakowania? Odpowiedź: zamawiający miał na mysli sztuki nie
opakowania. Jeśli jednak towar jest sprzedawany w op. po 10 szt. prosimy o
zaoferowanie odpowiednio w poz. 2 – 1 op., w poz. 3 – 5 op., w poz. 4 – 5 op.
7.

W związku z tym, że zgodzili się Państwo na wydzielenie kilku produktów i
stworzenie z nich osobnych pakietów, to chciałbym się dowiedzieć kiedy opublikują
Państwo nowy załącznik z opisem przedmiotu zamówienia (Nr sprawy: DZ2501/23663/2398/11) Odpowiedź: zmieniony formularz cenowy – zał. nr 1 –
dostępny będzie od dnia 20.12.2012 r.

8. Prosimy o wyłączenie z zadania 12.7.12 pozycji 5 i 6 oraz z zadania 12.11.29
pozycję 3 do jednego pakietu – są to produktu od jednego dostawcy. Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie poz. 5, 6 z zadania 12.7.12 i utworzenie
odrębnego zadania. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 3 z zadania
12.11.29 i utworzenie odrębnego zadania.
9. Zamawiający wyspecyfikował w zadaniu 12.3.10 pozycja 3 odczynnik
Cryptosporidium Genotyping Kit - Starter Kit (100 reak.) (nr katalogowy:
A10382EU), który został obecnie wycofany z produkcji bez możliwości
zaproponowania zamiennika. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego
odczynnika z pakietu 12.3.10? Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na utworzenie nowego
zadania, w skład którego będzie wchodził odczynnik z poz. 3 zadania 12.3.10.
Jednocześnie wykreślony zostaje ten odczynnik z zadania 12.3.10.
10. W pkt. 1 zadania 12.5.7 czyli 100bp DNA ladder Ready to Load (0,1ug/ul) 50 ug (nr
kat. 07-11-00050) nie znajduje się w ofercie A&A Biotechnolog. Czy zamawiającemu
chodziło na pewno o marker z zakresu 100-3000? Jeśli tak czy zamawiający dopuści
wyłączenie punktu 2 czyli Lizozymu w osobne zadanie? Odpowiedź: zamawiający
wykreśla pozycję 1 z zadania 12.5.7 i tworzy nowe zadanie.

