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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 usługę wzorcowania termometrów, wag i
wzorców mas.
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :

Dotyczy załącznika nr 1 C
1. Czy doliczyć koszty transportu związane z wysyłką wywzorcowanych wzorców do siedziby
zamawiającego do ceny końcowej za wzorcowanie wzorców? Odpowiedź: nie, ponieważ koszty zw.
wysyłką w obydwie strony (tj. do wykonawcy oraz do siedziby zamawiającego) wzorców będą
ponoszone zgodnie z zapisami umowy przez Zamawiającego
2. Jeżeli tak ile takich wysyłek brać pod uwagę. Z "planowanej daty czynności metrologicznej"
wynika, że 4 wysyłki wzorców. Odpowiedź: nie ma zastosowania w zw. z odp. Nr 1.
3. Czy projekty umów - wagi i wzorce - muszą być podpisane i odesłane z plikiem dokumentów do
Państwa? Odpowiedź: nie
4. Wzorcowanie Państwa wzorców mas odbywa się w różnych nieodległych od siebie terminach.
Naszą propozycją dla Państwa jest przesunięcie terminów wzorcowań na jeden, dogodny dla Państwa
termin. Niesie to za sobą obniżenie kosztów dojazdów Laboratoriów wzorcujących, co wiąże się z
wystawieniem mniejszego rachunku dla Państwa. Jednocześnie wiązać się będzie to dla Państwa z
wygodą w następnych latach, gdyż przy następnych wzorcowaniach unikną Państwo tego problemu.
Powinno to być również ułatwieniem dla Państwa od strony systemu jakości gdzie nie będą Państwo
musieli już pamiętać o różnych terminach wzorcowań. Tym samym pragniemy Państwa zapytać czy
istnieje taka możliwość ujednolicenia owych terminów abyśmy mogli złożyć Państwu ofertę na jedną
wizytę u Państwa co uważamy za najbardziej korzystne pod względem finansowym. Odpowiedź:
Instytut może się zgodzić na mniejszą ilość wzorcowań, jednakże koszty zw. z wysyłką nie są brane
pod uwagę przy wycenie oferty.
Dotyczy załącznika nr 1 B
1. Wzorcowanie Państwa wag odbywa się w różnych nieodległych od siebie terminach. Naszą
propozycją dla Państwa jest przesunięcie terminów wzorcowań na jeden, dogodny dla Państwa termin.
Niesie to za sobą obniżenie kosztów dojazdów Laboratoriów wzorcujących, co wiąże się z

wystawieniem mniejszego rachunku dla Państwa. Jednocześnie wiązać się będzie to dla Państwa z
wygodą w następnych latach, gdyż przy następnych wzorcowaniach unikną Państwo tego problemu.
Powinno to być również ułatwieniem dla Państwa od strony systemu jakości gdzie nie będą Państwo
musieli już pamiętać o różnych terminach wzorcowań. Tym samym pragniemy Państwa zapytać czy
istnieje taka możliwość ujednolicenia owych terminów abyśmy mogli złożyć Państwu ofertę na jedną
wizytę u Państwa co uważamy za najbardziej korzystne pod względem finansowym. Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę aby usługa wzorcowania przeprowadzana była raz w miesiącu, tzn.
wszystkie wzorcowania zaplanowane np. w listopadzie będą się odbywały w jednym dniu
uzgodnionym przez strony. W związku z powyższym prosimy o skalkulowanie ceny przy
uwzględnieniu 4 przyjazdów. Koszty przyjazdów prosimy uwzględnić jako osobna pozycja na
zmodyfikowanym formularzu cenowym.
MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA 1B
W załączniku 1B w poz. 3, 4, 5 zmienia się ilość punktów w których wzorcowane będą wagi. Zmiana
polega na zmniejszeniu ilości punktów w 5 do 3. Szczegóły znajdują się w zmodyfikowanym
załączniku.

