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Wyjaśnienia i modyfikacje nr 1 do SIWZ
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje,
Ŝe wpłynęły pytania ze strony wykonawców, poniŜej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:
Pytanie 1: W treści ogłoszenia zamieszczonego na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych dla
postępowania DG-2501/6273/957/11 wymieniono tylko 2 części: zadanie 1.3 i 1.7. Natomiast w opisie
przedmiotu zamówienia (wg załącznika 1 do SIWZ) są 92 części zamówienia. Czy zatem ww.
postępowanie jest prowadzone dla całości przedmiotu zamówienia (92 części) czy tylko dla
wymienionych części 1.3 i 1.7?
Odpowiedź: Postępowanie obejmuje wszystkie części wymienione w załączniku nr 1 do siwz
(pierwotnie 92 zadania). W ogłoszeniu wskazano tylko dwie części poniewaŜ nie ma obowiązku
opisywania w BZP wszystkich części zamówienia.
Pytanie 2 (zadanie 7.2.2, pozycja 2): Proszę o podanie wielkości opakowania dla produktu
Gentamicin Sulfate (nr katalogowy: 17-528Z)
Odpowiedź: Zamawiający wskazał wielkość opakowania w opisie produktu, jest to 50mg.
Pytanie 3 (zadanie 6.1, pozycja 2): Czy zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie oryginalnego
szczepu ATCC 25922, niepasaŜowanego poza kolekcją? Nie jest to podany w specyfikacji Micropellet
MP-GP-02, ale szczep w postaci liofilizatu zapakowany w pojedynczą fiolkę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do specyfikacji i pozostawia pozycję
w niezmienionym brzmieniu. Wykonawca ma prawo zaoferować produkt równowaŜny
– w takim przypadku istnieje obowiązek potwierdzenia równowaŜności.
Pytanie 4 (zadanie 6.1): Okres gwarancyjny na wszystkie oryginalne materiały biologiczne
ATCC wynosi 30 dni. Czy zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie szczepów o okresie
gwarancyjnym 30 dni od daty dostawy (zamiast wymaganego terminu min. 6 miesięcy od
daty dostawy).
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.

Pytanie 5 (zadanie 1.12, pozycja 1): Czy Zamawiający dopuści odczynnik do albuminy
w opakowaniu 1x250ml z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie pojedynczych opakowań a’250
ml, z tym Ŝe ze względu na ograniczenia narzucone programem komputerowym
wykorzystywanym w Instytucie do generowania zamówień, proszę wycenić
8 „opakowań”, a za „opakowanie” przyjąć dwa pojedyncze opakowania zawierające 250
ml odczynnika.

Pytanie 5 (zadanie 1.12, pozycja 10): Czy Zamawiający dopuści multikalibrator
w opakowaniu 1x3ml z jednoczesnym przeliczeniem Ŝądanej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie pojedynczych opakowań
a’3 ml, z tym Ŝe ze względu na ograniczenia narzucone programem komputerowym
wykorzystywanym w Instytucie do generowania zamówień, proszę wycenić
2 „opakowania”, a za „opakowanie” przyjąć dwa pojedyncze opakowania zawierające
3 ml odczynnika.

Ponadto informujemy, Ŝe zostały wprowadzone następujące zmiany do specyfikacji:
Zadanie 1.12: (Zadanie 1.12 odczynniki chemiczne wg katalogu Alpha Diagnostic (lub
równowaŜne)),
wykreśla się następujące pozycje:
Pozycja 8: Glukoza standard; 200,0 mg/dL; 5 ml (nr katalogowy: 6519 ), 2 op.
Zadanie 1.12: (Zadanie 1.12 odczynniki chemiczne wg katalogu Alpha Diagnostic (lub
równowaŜne)),
Zamawiający zmienia pojemność opakowania w pozycji 10, tym samym treść pozycji
uzyskuje następujące brzmienie:
Pozycja 8: Multikalibrator; op. 2x5 ml 2x3 ml, 2 op.
Zadanie 3.11: (Zadanie 3.11 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych wg
katalogu Naturan (lub równowaŜne)),
Zamawiający zmienia nr katalogowe w wymienionych poniŜej pozycjach, tym samym treść
pozycji uzyskuje następujące brzmienie:
Pozycja 10: OchraTest (1op./25 szt) (nr katalogowy: G 1030 G1033)
Pozycja 13: Tween 20 (nr katalogowy: G 33501 33501)
Dodatkowo w pozycji 13 zwiększa się ilość opakowań z 1 op. do 2 op.
i wykreśla się następujące pozycje:
Pozycja 14: Tween 20 (nr katalogowy: 93773), 1 op.
Zadanie 6.1: (wzorce i CRM stosowane w analizach mikrobiologicznych wg katalogu ATCC (lub
równowaŜne)),
wykreśla się następujące pozycje:
Pozycja 3: Mycobacterium avium subsp. suis (nr katalogowy: ATCC 19978), 1 szt.
Pozycja 5: Paenibacillus larvae (nr katalogowy: 25748), 1 szt.
Pozycja 6: szczep wzorcowy Mycobacterium bovis (nr katalogowy: ATCC 35726), 2 szt.
Dodaje się zadanie 6.1.a:
1

Zadanie 6.1.a wzorce i CRM stosowane w analizach mikrobiologicznych wg katalogu ATCC
jedn. miary
(lub równoważne)
Mycobacterium avium subsp. suis (nr katalogowy: ATCC 19978)
szt.

1

2

Paenibacillus larvae (nr katalogowy: 25748)

szt.

1

3

szczep wzorcowy Mycobacterium bovis (nr katalogowy: ATCC 35726)

szt.

2

zadanie 6.1.a
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