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Wyjaśnienia nr 2
Dot. przetargu DZ-2501/18196/2135/12
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na
podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytanie:
Pytanie 1 dotyczy zadania 12
Czy jest możliwość przedłużenia terminu dostawy do 4-6 tygodni. Pytanie moje argumentuję faktem, że
termometry muszą zostać wysłane do Urzędu Miar w celu wzorcowania. A to niestety trwa 3-4 tygodnie
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i przedłuża termin dostawy do max. 6tyg. dla
zadania 12

Pytanie 2 dotyczy SIWZ:
Zamawiąjący zapisał w SIWZ „Termin ważności odczynników i zestawów do biologii molekularnej
jest równoznaczny z maksymalnym terminem udzielonym przez producenta pomniejszonym o czas
dostawy.”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy „Wykonawca
będzie dostarczał Zamawiającemu odczynniki o najdłuższych dostępnych terminach gwarancji .
Wykonawca gwarantuje dostawę odczynników z co najmniej 6-miesięcznym okresem ważności, a w
przypadku gdy producent udziela krótszego niż 6- miesięcznego terminu ważności, wykonawca
gwarantuje dostawę odczynników z terminem ważności stanowiącym co najmniej 80%
maksymalnego okresu ważności udzielanego przez producenta.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:
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„Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o terminach
gwarancji odczynników dostępnych w magazynie Wykonawcy. Wykonawca będzie miał obowiązek
dostarczenia Zamawiającemu odczynników o najdłuższych terminach gwarancji. Wykonawca
gwarantuje minimalny okres gwarancji 6 miesięcy licząc od daty dostawy. W przypadku gdy producent
udziela krótszego niż 6 miesięcznego, terminu ważności odczynnika, w mocy pozostaje pierwotny zapis
w projekcie umowy, tj. wymagane jest dostarczanie odczynników z okresem ważności stanowiącym co
najmniej 80% maksymalnego okresu ważności udzielanego przez producenta”
Pytanie 3 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ:
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający przewiduje realizację całych pakietów w formie
jednorazowych dostaw- coc wynika z nazwy postępowania
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu materiałów na podstawie pisemnego
zamówienia Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarczać będzie towar na swój koszt, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w
Puławach w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia, w dniach od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 7:00 do 14:00.
Można wywnioskować iż dostawy mogą odbywać się sukcesywnie po złożeniu przez Zamawiającego
zamówienia na poszczególne pozycje pakietu
Odpowiedź: Zamawiający oczekuję dostawy jednorazowej całego pakietu, po wcześniejszym wysłaniu
pisemnego zamówienia do Wykonawcy
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