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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:
Zadanie 31
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 opakowań po 1000 szt.?odp. TAK
Zadanie 13

2. do zadania 13 poz. 3 - kabel czujnika TL-2 można stosować w zakresie -40 do + 80st C w związku z
tym musi być dobrany inny czujnik specjalny na zakres -100 do +200stC ze standardową długością
kabla 1,5m - czy jest to akceptowalne? Odp. TAK
3. zad 13 nie zostały w wymaganiach podane wymiary czujnika, zostaną więc zastosowane standardowe
właściwe dla danego kabla tj. śr ok. 6mm, dł. 100mm – jeden z użytkowników potrzebuje 200 mm
długości?
4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy umożliwiającego każdorazowe
informowanie zamawiającego o terminach gwarancji odczynników dostępnych na magazynie
Wykonawcy. Wykonawca będzie miała obowiązek dostarczenia zamawiającemu odczynników o
najdłuższych terminach gwarancji. Wykonawca gwarantuje min. okres gwarancji 6 m-cy licząc od
daty dostawy. W przypadku gdy producent udziela krótszego niż 6-miesięcznego terminu ważności
odczynnika Wykonawca dostarczy odczynniki z okresem ważności stanowiącym co najmniej 80%
maksymalnego okresu ważności udzielanego przez producenta. ODP: Zamawiający wyraża zgodę
na powyższy zapis.
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5. Umowa stanowiąca załącznik nr 5b do SIWZ §2 ust. 1 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na
dopisanie zdania „ Zamówienie zostanie złożone do dnia……2012. ODP. NIE. Zamawiający
wyrazi zgodę na dopisanie zdania :Zamówienie zostanie złożone w przeciągu 30 dni od daty
zawarcia umowy.
6. Dotyczy załącznika nr 3- w związku z nowelizacją Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację załącznika zgodnie z aktualną nowelizacją? ODP. TAK
7.
Termin wykonania zadania jest podany 21 dni od zamówienia podczas gdy wykonanie
termometrów z czujnikami specjalnymi i niestandardowym wzorcowaniem wymaga 28 dni - czy jest
to akceptowalne? ODP. Zamawiający wyraża zgodę na dłuższy termin wykonania zamówienia w
przypadku zadania 13 tj. 28 dni
8.
W projekcie umowy jest odwołanie do załącznika nr 1 do SIWZ podczas, gdy zadanie 13 jest
wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ- czy nie jest to nieporozumienie? ODP: nie jest to
nieporozumienie, ponieważ ilości i rodzaj zamawianych odczynników laboratoryjnych oraz
materiałów pomocniczych są wskazywane w załączniku nr 1- formularzu cenowym. Załącznik nr 2
stanowi formularz oferty, w której Wykonawca wpisuje zadania i ich wartości w których partycypuje.
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