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Wyjaśnienia nr 1
Państwowy Instytut
Weterynaryjny
- Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na
podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie 1

zad 37- osocze królicze czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika o
składzie:
chlorek sodu CAS 7647-14-5)....4,5g, plazma królicza EDTA .....500,00 ml, woda
demineralizowana (CAS 7732-18-5)...500,00 ml do jakościowego wykrywania koagulazy u
gronkowców? Nie wyraża zgody

Pytanie 2Zadanie 7
Wkłady do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej do pojemników 2,5 l (CO2Gen), op. 10
saszetek (nr katalogowy: CD0025A) czy w zamawiający wymaga produktu CO2Gen do
wytwarzania atmosfery bogatej w dwutlenek węgla w słoju (papierowe saszetki zawierają
kwas askorbinowy, który reaguje w kontakcie z powietrzem, wytwarzając około 6%CO2,
końcowe stężenie tlenu wynosi 15%) o kodzie CD0025A, czy może saszetek CampyGen.
które tworzą warunki mikroaerofilne w słoju dla wzrostu campylobacter spp. i innych bakterii
mikroaerofilnych (powodują obniżenie zawartości tlenu do odpowiedniego poziomu i wzrost
zawartości CO2 w powietrzu) o kodzie CN 0025a? zamawiający ma na myśli CO2Gen do
wytwarzania atmosfery bogatej w dwutlenek węgla w słoju (papierowe saszetki zawierają
kwas askorbinowy, który reaguje w kontakcie z powietrzem, wytwarzając około 6%CO2,
końcowe stężenie tlenu wynosi 15%) o kodzie CD0025A.
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Pytanie 3Zadanie 17
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?. Nie wymaga
Pytanie 4
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do projektu umowy zapisu: Strony
dopuszczają możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim
przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w Zycie aktu prawnego zmieniającego
stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian. Nie wyraża
zgody. Umowa dotyczy dostawy jednorazowej. Zamówienie zostanie wysłane do
zamawiającego w roku 2011, dostawa też powinna być zrealizowana przez Wykonawcę w
roku bieżącym.
Pytanie 5
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynników z zadania 24 z terminem ważności
wynoszącym 2/3 terminu maksymalnego udzielonego przez producenta?.Zamawiający wyraża zgodę
na 2/3 maksymalnego terminu ważności udzielonego przez producenta dla odczynników :
Anode Buffer Container (4 pack), 3500 Series (nr katalogowy: 4393927)
Cathode Buffer Container (4 pack), 3500 Series (nr katalogowy: 4408256 )
Conditioning Reagent, 3500 Series (nr katalogowy: 4393718)
MicroAmp Fast Reaction Tubes (8 Tubes/Strip) (nr katalogowy: 4358293)
Dla odczynnika CAP ARRAY 8-CAP 50CM, 3500 Series (nr katalogowy: 4404685) Zamawiający
wymaga maksymalnego terminu ważności udzielonego przez producenta.

