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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje, Ŝe
wpłynęły zapytania ze strony wykonawców dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
PoniŜej podajemy treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

1. Dotyczy zadania nr 300: Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo foliowe w opakowaniu po
200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: TAK
2. Dotyczy treści SIWZ: Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 sztukę
wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Odpowiedź: TAK
3. Dotyczy §5 projektu umowy (zał. nr 5): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie

wysokości kar umownych z „ w wysokości 0,2%” na „w wysokości 0,1%” za kaŜdy dzień
zwłoki od ceny dostawy, oraz z „ w wysokości 50%” na „w wysokości 10%” ceny dostawy w
przypadku niespełnienia przez produkt warunku równowaŜności?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do wysokości
0,1 % za kaŜdy dzień zwłoki od ceny dostawy zrealizowanej ze zwłoką, co znajdzie
odzwierciedlenie w treści projektu umowy. JednakŜe Zamawiający nie zgadza się na modyfikację
§5 p. 2 projektu umowy, dotyczącego kar umownych dla produktów nie spełniających warunku
równowaŜności.
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4. Dotyczy projektu umowy (zał. nr 5): Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do
umowy zapisu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację tj.
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni
robocze od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni
roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.
Odpowiedź: NIE.

5. Dotyczy zadania nr 374: Czy Zamawiający oczekuje pojemników Ŝółtych czy czerwonych?
Czy Zamawiający oczekuje aby pojemniki na odpady miały nalepkę? Jeśli tak to czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla
pojemników i osobno nalepek.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na pojemniki w kolorze Ŝółtym. Ponadto Zamawiający
wymaga pojemników z nalepkami, przy czym zgadza się na podanie ceny jednostkowej i wartości
osobno dla pojemników i nalepek.
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