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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 nr 1
W załączniku nr 1 dotyczącym zakresu czynności serwisowych przeglądowych i konserwacyjnych
sterylizatorów parowych jest mowa o harmonogramie wykonywania tych czynności wg załącznika nr
1a. W załączniku nr 1a nie ma pozycji dotyczących terminów czy częstotliwości tych czynności w
odniesieniu do sterylizatorów parowych1
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Odp. Terminy zgodnie z zamieszczonym powyżej harmonogramem- 1 raz do roku.
Pytanie nr 2
W punktach 1, 2, 3 załącznika nr 1 piszecie państwo o wymianie taśm barwiących urządzeń
rejestrujących (drukarek parametrycznych, których zszycie uzależnione jest od stopnia eksploatacji i
długości realizowanych cykli sterylizacyjnych, a zatem nie sposób przewidzieć co jaki czas taśmę
barwiącą należy wymienić. Ten sam problem dotyczy uszczelek drzwi czy pokryw w sterylizatorach.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zawarta jest alternatywa a w razie potrzeby wymienić, to czy
oferta powinna zawierać sumaryczną cenę wraz z kosztami materiałów, czy jedynie koszty robocizny i
dojazdów?odp. Oferta powinna zawierać koszt dojazdu i robocizny, ponieważ zamawiający załącza
załącznik nr 1b do uzupełnienia przez wykonawcę- Wykaz części podlegających wymianie w ramach
przeglądu sterylizatorów.
Pytanie nr 3
Filtry sterylne powietrza wymienia się rutynowo w określonym DTR trybie eksploatacji. Jak należy
rozumieć zapis dotyczący ich wymiany w porozumieniu z upoważnionym pracownikiem
zamawiającego? Odp. Wykonawca zostanie powiadomiony o konieczności wymiany filtrów przez
zamawiającego. Zamawiający wystąpi z zapytaniem ofertowym o koszt wymiany filtra. Oferta będzie
przekazana do Dyrekcji w celu akceptacji ceny filtra oraz jego wymiany.
Pytanie 4
Prosimy o wyjaśnienie jaki tok postępowania należy przyjąć w przypadku, gdy w trakcie przystąpienia
do przeglądu czy konserwacji okaże się że urządzenie jest niesprawne i wymaga naprawy z wymianą
podzespołów. Odp. W takim przypadku zamawiający występuje z prośbą o ekspertyzę w celu
ustalenia kosztu naprawy. Po otrzymaniu oferty cenowej na naprawę i wymianę podzespołów sprawa
przekazywana jest do Dyrekcji PIWet-PIB w celu akceptacji ceny.

