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WYJAŚNIENIA NR 3
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na
podstawie art. 38 Pzp wpłynęło ze strony wykonawców następujące zapytanie:

1. Zadania nr 23 i 26:
Czy Zamawiający akceptuje MTA (Umowę o Przekazaniu Materiału ATCC)? Akceptacja
tej Umowy jest wymagana przez producenta – kolekcję ATCC.
Wyjaśnienie: Umowa MTA z ATCC nakłada ograniczenia w zakresie wykorzystania
materiałów biologicznych ATCC – prawa do ich komercyjnego wykorzystania często
należą do deponujących lub do kolekcji, końcowy użytkownik bez pisemnej zgody ATCC
może wykorzystywać materiały ATCC tylko w zakresie określonym w MTA oraz nie
może przekazywać materiałów ATCC ani ich pochodnych do innych jednostek, z
wyłączeniem przypadków określonych w MTA. Pożywki (np. ATCC 30-2003) mogą być
wykorzystywane do celów komercyjnych wewnątrz organizacji.
ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający zgadza się.

2. Zadania nr 23 i 26:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącego terminu realizacji
zamówienia z 21 na 40 dni?
ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający zgadza się na zmianę tego zapisu w przypadku
realizacji zadań nr 23 i 26.
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3. Zadania nr 23 i 26:
Wg informacji otrzymanej z ATCC 25/09/2012 ich aktualne zapasy magazynowe nie są
zbyt wysokie. W przypadku ich wyczerpania przed otrzymaniem Państwa zamówienia,
ATCC będzie przygotowywać nowe serie, co może potrwać nawet kilka miesięcy.
Czy gdyby zdarzyła się taka sytuacja, czy wyrażą Państwo zgodę na wydłużenie terminu
realizacji lub rozwiązanie umowy bez obciążania Wykonawcy karami?
ODPOWIEDŹ: Z projektu umowy (załącznik do SIWZ nr 5b) z § 4, punktu 2,
podpunktów a) i b) wynika, iż przymus zapłaty kary umownej uzależniony jest od
zaistnienia winy po stronie Wykonawcy. Każdy przypadek poddaje się zatem analizie
pod tym kątem.
Zamawiający uznaje niniejszy zapis za wystarczający do
rozstrzygania ewentualności, na które wskazuje Wykonawca w swym zapytaniu.
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