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Wyjaśnienia nr 1
Dot. przetargu DZ-2501/20230/2086/12
Wyjaśnienie ogólne
Zamawiający źle określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie nr
1 numer postępowania. Numer DZ-2501/17511/2086/12 jest błędny. Prawidłowy numer to
DZ-2501/20230/2299/12. Zamawiający przeprasza za omyłkę.

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 51

Czy zamawiający zgodzi się na dostawę wytrząsarek w terminie do 6 tygodni od daty
otrzymania zamówienia od pracowników Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia?
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy, jednak dostawa nie
może być późniejsza niż do 12 grudnia 2012r.
Pytanie 3 dotyczy zadania 24

Prosimy o wydzielenie jako odrębnego zadania pozycji 6, 7, 8 i 9 z zadania 24 Odczynniki
laboratoryjne wg. katalogu JT Baker lub równoważne w przetargu o numerze SIWZ-DZ2501/20230/2299/12.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wydzielenie powyższych pozycji z zadania 24.

Zamawiający tworzy zadanie 65, w którym znajdą się pozycje 6,7,8 i 9 z zad. 24

Modyfikacja nr 2
Dot. przetargu DZ-2501/20230/2086/12
Państwowy

Instytut

Weterynaryjny-Państwowy

Instytut

Badawczy

z

siedzibą

w Puławach informuje, iż została wprowadzona następująca zmiana w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1. Zamawiający wydziela poz. 6,7,8 i 9 z zadania 24 i tworzy zad. 65

Zmodyfikowane zad. 24
Zadanie 24 Odczynniki laboratoryjne wg katalogu JT
Baker lub równoważne
Acetonitryl (BAKER ULTRA RESI-ANALYZED) (1l) (nr
1 katalogowy: 9255.1000)

op.

10

Acetonitryl HPLC Gradient Grade (2.5l) (nr
2 katalogowy: 9012.2500)

op.

8

3 Acetonitryl LC-MS (1l) (nr katalogowy: 9821.1000)

l

30

Eter naftowy (BAKER ULTRA RESI-ANALYZED) (2.5l)
4 (nr katalogowy: 9265.2500 )

op.

14

Etylu octan (BAKER ULTRA RESI-ANALYZED) (2.5l)
5 (nr katalogowy: 9260.2500)

op.

12

Rezerwuary 15 ml, z adapterami do kolumienek 1, 3
6 i 6 ml. 10 szt./op. (nr katalogowy: 7119-01)

op.

1

Kolumienki C18, 3 ml ,500 mg, (JumboPack:
1 400szt/op.) (nr katalogowy: 7020-23)

op.

4

Kolumienki C18; 1 ml, 100 mg; (Jumbopack:
2 400szt/op.) (nr katalogowy: 7020-21)

op.

2

Zmodyfikowane zad. 65
Zadanie 65 Odczynniki laboratoryjne wg katalogu JT
Baker lub równoważne
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Kolumienki C8, 3 ml, 500 mg (50 szt/op.) (nr
3 katalogowy: 7087-03)

op.

4

Kolumienki Carboxylic Acid (COOH) 3ml, 500 mg (50
4 szt/op.) (nr katalogowy: 7211-03)

op.

1

2. 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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