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Wyjaśnienia nr 1
Dot. przetargu DZ-2501/17511/2086/12
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na
podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:
Pytanie

1

dotyczy

umowy

zał.

5B

–

odczynniki

laboratoryjne:

§2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu:
„Zamówienie zostanie złożone w przeciągu .... dni od daty zawarcia umowy.”? (W
wykropkowane miejsce należałoby wpisać np. 30 dni.) Uzasadnienie: Przedmiotem umowy
jest jednorazowa dostawa odczynników w ciągu 21 dni w oparciu o złożone zamówienie.
Dzień dostawy odczynników jest końcem dnia obowiązywania umowy. Umowa jednak nie
reguluje kiedy zamówienie zostanie złożone, w związku z powyższym na etapie zawierania
umowy, Wykonawca nie jest w stanie określić daty końca umowy. Mając powyższe na uwadze
prosimy o wprowadzenie postanowienia określającego ramy czasowe złożenia zamówienia,
co pozwoli na sprecyzowanie końca obowiązywania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu
Pytanie 2 dotyczy zadania 27
Czy dopuszczają Państwo etykiety o wymiarach dł. 38.0 mm, szer. 15.0 mm, nadające się do
wykorzystania do głębokiego mrożenia (-196 C), także autoklawowania i w łaźni wodnej,
pakowane w rolki po 1000 szt. w opakowaniu oraz etykiety o wymiarach dł. 40.0 mm, szer.
30.0 mm nadające się do mrożenia, autoklawowania i łaźni wodnej, pakowane w rolki po 500
szt. w opakowaniu lub w formie arkuszy A4 po 800 etykiet w opakowaniu? Etykiety w formie
arkuszy nadają się wyłącznie do drukarek laserowych lub ręcznego opisania.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
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Pytanie 3 dotyczy zadania 30
Czy dopuszczają Państwo statywy sześcienne o następujących wymiarach: 171x91x54 mm,
PP z możliwością dowolnego łączenia; m.in. na probówki typu Falcon 15 ml (liczba dołków
12), 50 ml (liczba dołków 4) oraz 1.5/2.0 mL (liczba dołków 32), 0.5 mL (liczba dołków 32); po
5 sztuk w opakowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

Pytanie 4 dotyczy zadania 16
Czy Zamawiający może podać pełny opis produktu lub skorygować poprawność numeru
katalogowego
Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia: Filtry strzykawkowe 30 mm
mikrowłókna szklane/regenerowana celuloza, brązowe, 0,45 μm. Opk 100 filtrów (nr
katalogowy: NAPLLPP30162089) – 2 op.

Modyfikacja nr 2
Dot. przetargu DZ-2501/17511/2086/12
Państwowy

Instytut

Weterynaryjny-Państwowy

Instytut

Badawczy

z

siedzibą

w Puławach informuje, iż została wprowadzona następująca zmiana w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
W załączniku nr 1- formularz cenowy Zamawiający modyfikuję opis przedmiotu zamówienia
w zadaniu 16 poz. 1. Otrzymuje on następujące brzmienie:
Filtry strzykawkowe 30 mm mikrowłókna szklane/regenerowana celuloza, brązowe, 0,45 μm.
Opk 100 filtrów (nr katalogowy: NAPLLPP30162089) – 2 op.
W załączniku nr 5b- odczynniki laboratoryjne Zamawiający modyfikuję §2 ust. 1. Otrzymuje on
następujące brzmienie.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu materiałów na podstawie
pisemnego zamówienia Zamawiającego. Zamówienie zostanie złożone w przeciągu 30 dni od
daty zawarcia umowy.
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