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WYJAŚNIENIA nr 2 do siwz na dostawę materiałów pomocniczych

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje ,
iŜ wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę materiałów pomocniczych do PIWet-PIB w roku 2013. PoniŜej podano
treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :
Pytanie nr 1/Zadanie 1.36 poz. 2, 3, 12, 13, 14
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 2, 3, 12, 13, 14 z zadania 1.36 oraz utworzenie
odrębnego zadania. Państwa zgoda umoŜliwi nam złoŜenie korzystnej cenowo oferty i
zwiększy liczbę firm, które mogą wystartować w postępowaniu. Odpowiedź: zamawiający
wyraŜa zgodę, tworzy się zadanie nr 1.36.1
Pytanie nr 2/Zadanie 1.185 poz.3
Proszę określić czy brzegi mają być cięte czy szlifowane? Odpowiedź: chodzi o szkiełka cięte.
Pytanie nr 3/Zadanie 1.239 poz.1
Czy wymagają Państwo wymazówek z drewna z wacikiem sterylnych indywidualnie
pakowanych? Odpowiedź: prosimy o zaoferowanie wymazówek z drewna z wacikiem
sterylnych indywidualnie pakowanych
Pytanie nr 4/Zadanie 1.240 poz.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania korki celulozowe Steristoppers typ 13,5P
op.1000szt. (nr katalogowy 1011350) ? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 5/Zadanie 1.242 poz.3
Proszę określić ile jest sztuk w opakowaniu. Odpowiedź: prosimy o zaoferowanie jak
najmniejszego opakowania.
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Pytanie nr 6/Zadanie 1.263 poz.1
Czy objętość końcówki nie powinna być 0,5-20ul ? Kod T-400 na to wskazuje. Odpowiedź:
chodzi o końcówki o nr kat T-400.
Pytanie nr 7/Zadanie 1.303 poz.1
Czy Zamawiający miał na myśli 8 op. po 500szt. tak jak to jest w oryginalnym kartonie czy
tylko 8 op. x 25 szt. ?Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opakowanie minimalne nie
25 szt. a 50szt.? Oczywiście w razie potrzeby z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: zamawiającemu chodziło o 8 op. po 25 szt, zamawiający dopuszcza takŜe do
zaoferowania opakowanie po 50 szt po odpowiednim przeliczeniu ilości.
Pytanie nr 8/Zadanie 1.321 poz.2, 3
PoniewaŜ w numerach katalogowych do tych pozycji wkradł się błąd proszę sprecyzować czy
mają Państwo na myśli pipety odpowiednio 25ml i 5ml jałowe, indywidualnie pakowane, tak
jak to jest wymagane w pozycjach 1, 4-9? Odpowiedź: tak chodzi o pipety indywidualnie
pakowane.

Pytanie nr 9/Zadanie 1.325 poz.4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipety Pasteura 3ml pakowane po 20szt. przy
zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 10/Zadanie 1.383 poz.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalki z wentylacją przy zachowaniu pozostałych
parametrów? Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 11/Zadanie 1.383 poz.3 i 4
Czy Zamawiający w tych pozycjach wymaga szalek sterylnych? Czy Zamawiający wymaga
szalek sterylizowanych radiacyjnie? Odpowiedź: zamawiający wymaga szalek sterylnych.
Pytanie nr 12/Zadanie 1.385 poz.1
Proszę określić czy Zamawiający wymaga szalek sterylnych, sterylizowanych radiacyjnie czy
aseptycznych (tak wskazuje kod)? Przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisu.
Odpowiedź: prosimy o zaoferowanie szalek wymiennie sterylnych radiacyjnych.
Pytanie nr 13/Zadanie 1.383 poz.4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalki 60mm z Ŝebrami wentylacyjnymi pakowane
po 1000szt. w kartonie a w rękawie 20szt.? (1000szt. x 4 op.) Odpowiedź: zamawiający nie
wyraŜa zgody.
Pytanie nr 14/Zadanie 1.383 poz.5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalki pakowane po 25 szt. w rękawie przy
zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: w skład zadania wchodzą pozycje od 1 do
4.
Pytanie nr 15/Zadanie 1.383 poz.6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalki pakowane po 25 szt. w rękawie przy
zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: w skład zadania wchodzą pozycje od 1 do
4.
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Pytanie nr 16/Zadanie 1.383 poz.7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalki pakowane po 25 szt. w rękawie przy
zachowaniu pozostałych parametrów? Czy Zamawiający wymaga szalek sterylizowanych
radiacyjnie? Czy szalki mają być z wentylacją czy bez wentylacji? Odpowiedź: w skład
zadania wchodzą pozycje od 1 do 4.

Pytanie nr 17/Zadanie 1.383 poz.8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalki 90x14mm pakowane po 25 szt. w rękawie a
w kartonie 600szt. (10,7 op. x 600szt.)? Czy Zamawiający wymaga szalek sterylizowanych
radiacyjnie?
Czy szalki mają być z wentylacją czy bez wentylacji? Odpowiedź: w skład zadania wchodzą
pozycje od 1 do 4.
Pytanie nr 18/Zadanie 1.386 poz.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalki pakowane po 25 szt. w rękawie przy
zachowaniu pozostałych parametrów? (344 op. x 25 szt.). Czy Szalki mają być sterylne
radiacyjnie czy aseptyczne? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 19/Zadanie 1.388 poz.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalki kontaktowe z wentylacją przy zachowaniu
pozostałych parametrów m.in. dno wypukłe? Czy moŜe dopuści równieŜ szalki kontaktowe z
wentylacją dno płaskie przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: zamawiający
nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 20/ zadanie nr 1.237
Proszę Zamawiającego o przeliczenie ilości opakowań w pozycji nr 2 zadania nr 1.237. Czy
Zamawiający dopuści przeliczenie ilości opakowań, zamiast opakowania 200szt. moglibyśmy
zaproponować opakowania w objętości 500szt. Końcowa ilość będzie zgodna z oczekiwaniami
Zamawiającego. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 21/ zadanie nr 1.237
Proszę Zamawiającego o wyraŜenie zgody na przeliczenie i zaproponowanie w pozycji nr 5
opakowań po 500 szt. Końcowa ilość będzie zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego.
Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 22/ zadnie nr 1.328
Proszę Zamawiającego o wyłączenie z zadania nr 1.328 do osobnego pakietu pozycji nr 2, 14
oraz 17. Wydzielenie osobnego pakietu pozwoli na złoŜenie oferty większej ilości firm, a co za
tym idzie, zwiększy się konkurencyjność ofert. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę,
tworzy się zadanie nr 1.328.1.
Pytanie nr 23/ zadanie nr 1.372
Proszę Zamawiającego o wyłączenie z zadania nr 1.372 do osobnego pakietu pozycji nr 1, 2, 3,
8, 9 w celu umoŜliwienia złoŜenia konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa
zgodę, tworzy się zadanie 1.372.1
Pytanie nr 24/ zadanie nr 1.372
Proszę Zamawiającego o wyraŜenie zgody na wyłączenie z zadnia nr 1.372 pozycji
nr 15, 16, 20, 24 i 28 do osobnego zadania. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę, tworzy
się zadanie 1.372.2.
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Pytanie nr 25zadanie nr 1.372
Proszę Zamawiającego o wyraŜenie zgody na zaproponowanie w zadaniu nr 1.372 (poz. nr 15 i
16) opakowań po 50szt. płytek zamiast opakowań zawierających 75szt. płytek. Ostateczna ilość
płytek nie ulegnie zmianie. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.

Pytanie nr 26/ zadanie nr 1.382
Proszę Zamawiającego o wyraŜenie zgody na przeliczenie i zaproponowanie w zadaniu nr
1.382 płytek Petriego pakowanych w rękawach po 10szt. a w opakowaniu po 500szt. Końcowa
ilość zapotrzebowania nie ulegnie zmianie. Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 27/ zadanie 1.72
pkt 2 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łódeczek wykonanych z PS o pojemności 25ml
o wymiarach 80x50x14 (szerokość x głębokość x wysokość) w ilości 6 opakowań po 500
sztuk? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
pkt 3 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łódeczek wykonanych z PS o pojemności
100ml o wymiarach 85x85x24 (szerokość x głębokość x wysokość) w ilości 4 opakowań po
500 sztuk? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
pkt 5 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łódeczek wykonanych z PS o średnicy
wewnętrznej na dole 25mm i średnicy na górze 38mm w ilości 2 opakowań po 500 sztuk?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
pkt. 6 -Proszę o informacje czy Zamawiający wymaga 20 sztuk szpatułek czy 20 opakowań po
100 sztuk (dla pkt 6). Jednocześnie proszę o informację czy nr kat. X031.1 jest właściwy (pod
tym numerem znajdują się łyŜeczki pakowane po 100 sztuk). Odpowiedź: prosimy o
zaoferowanie opakowania po 100 sztuk, liczba opakowań: 1.
Pytanie nr 28/ 1.157
pkt. 1 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie termohigrometrów z zewnętrzną sondą
temperatury (kabel 3m) o danych technicznych:
Zakres: -50…+70oC; 20…99%RH
Rozdzielczość: 0,1oC ; 1%RH
Wymiary: 63,5x95,3
Pamięć temperatury najwyŜszej i najniŜszej
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłuŜenie terminu realizacji do 6 tygodni? Odpowiedź:
zamawiający wyraŜa zgody.
Proszę o informacje w ilu i jakich punktach termohigrometr ma zostać wywzorcowany
.Odpowiedź: wzorcowany w 2 punktach przez akredytowane laboratorium.
pkt. 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydłuŜenie terminu realizacji do 6 tygodni?
Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Proszę o informacje w ilu i jakich punktach termometr ma zostać wywzorcowany Odpowiedź:
sztuka termometru zostaje wykreślona, ,z pozostałych czterech zamawiający jest w stanie
określić wzorcowanie tylko dla 2 sztuk i tylko przez laboratorium akredytowane w 2
punktach:1 termometr 2 stop. C, 8 stop. C , drugi termometr -25 stop. C, -18 stop. C, pozostałe
2 sztuki będą teŜ wzorcowane w 2 punktach aktualnie zamawiający nie jest na razie w stanie
ich dokładnie określić .
Pytanie nr 29/zadanie 1.158 pkt. 2
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłuŜenie terminu realizacji do 6 tygodni? Odpowiedź:
zamawiający nie wyraŜa zgody.
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Pytanie nr 30/zadanie 1.160
pkt. 1 - Proszę o zmianę w opisie SIWZ na termometr alarmowy min/max z wyświetlaczem,
zakres temp. -50 do +50 st. C z dwiema sondami zanurzonymi w zbiornikach z glikolem (nr
katalogowy: MM125). Czy Zamawiający zgodzi się na wydłuŜenie terminu realizacji do 6
tygodni? Proszę o informacje w ilu i jakich punktach termometr ma zostać wywzorcowany
Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody. termometr będzie wzorcowany w 1 punkcie, tj. 0
stop. C przez akredytowane laboratorium.
pkt. 2 -Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie termometru alarmowego min/max z
wyświetlaczem o zakresie temp. -50 do +50 st. C z jedną sondą zanurzoną w zbiorniku z
glikolem? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłuŜenie terminu realizacji do 6 tygodni? Odpowiedź:
zamawiający nie wyraŜa zgody.
Proszę o informacje w ilu i jakich punktach termometr ma zostać wywzorcowany Odpowiedź:
termometr będzie wzorcowany w 1 punkcie, tj. 0 stop. c przez akredytowane laboratorium.
Pytanie nr 31/zadanie 1.325
Czy Zamawiający w Zadaniu 1.325, poz. 1 dopuści pipety Pasteura o pojemności całkowitej
4ml, długości 15cm z długim kapilarnym końcem bez podziałki ?Odpowiedź: zamawiający
wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 32
Czy Zmawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3
lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się
podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych,
wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną
transakcyjną (nie ma bowiem moŜliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka).
(Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)?Odpowiedź: zamawiający
wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 33 dotyczące zapisów SIWZ:
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do
trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach, w których jednostką miary jest sztuka?
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/02546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla
wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie
ceną transakcyjną (nie ma, bowiem moŜliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 34/zadanie nr 1.88 pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z zadania nr 1.88 i włączenie go do
oddzielnego pakietu? Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę, tworzy się zadanie nr 1.88.1.
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Pytanie nr 35/zadanie nr 1.120 pozycja 2
Czy nie zaszła omyłka pisarska przy numerze katalogowym podanym w pozycji 2? Zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia w tej pozycji numer katalogowy jak pasuje pod opis z tej pozycji to: 98-0351-0.
Odpowiedź: chodzi o nr kat 98-0351-0.
Pytanie nr 36/zadanie nr 1.120 pozycja 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek w opakowaniu 100 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem wymagane ilości? Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.

Pytanie nr 37/zadanie nr 1.128 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemniki na odpady medyczne o poj. 10 litrów
(Ø280x260 mm), z uchwytem, wykonane z PP? Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 38/zadanie nr 1.188 pozycja 3
W związku ze zmianą numeru katalogowego czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek
o numerze katalogowym: 41-7626-2-ML? Są to szkiełka zgodne z opisem zmówienia w tej pozycji o
zmienionym numerze katalogowym. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 39/zadanie nr 1.320 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 probówki o poj. 11 ml (wymiar:
Φ16x100 mm), okrągłodennej, z PS, z korkiem, pakowanej po 5 szt., sterylnej o numerze katalogowym:
20-1611-0S? W systemie sprzedaŜy Wykonawcy brak jest asortyment o podanym przez Zamawiającego
w tej pozycji numerze katalogowym. Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 40/zadanie nr 1.320 pozycja 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek w opakowaniu 50 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem wymagane ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 41/zadanie nr 1.320 pozycja 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek w opakowaniu 500 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem wymagane ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 42/zadanie nr 1.320 pozycja 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek na 9 ml krwi (Ø16x100 mm)?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek w opakowaniu 100 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem wymagane ilości? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 43/zadanie nr 1.320 pozycja 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z EDTA-K2? Odpowiedź: zamawiający

nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 44/zadanie nr 1.320 pozycja 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek na 9 ml krwi (Ø16x100 mm)?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 45/zadanie nr 1.320 pozycja 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z probówek z Ŝelem separującym?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 46/zadanie nr 1.321 pozycja 2
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Czy nie zaszła omyłka pisarska przy numerze katalogowym podanym w pozycji 2? Zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia w tej pozycji numer katalogowy jak pasuje pod opis z tej pozycji to: 79-02500S. Numer katalogowy zaczynający się od 78-….-… podporządkowany jest w systemie sprzedaŜy
Wykonawcy pod pipetki jednomiarowe ze szkła. Odpowiedź: chodzi o nr kat 79-0250-0S

Pytanie nr 47/zadanie nr 1.321 pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek w opakowaniu 200 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem wymagane ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 48/zadanie nr 1.321 pozycja 3
Czy nie zaszła omyłka pisarska przy numerze katalogowym podanym w pozycji 3? Zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia w tej pozycji numer katalogowy jak pasuje pod opis z tej pozycji to: 79-00500S. Numer katalogowy zaczynający się od 78-….-… podporządkowany jest w systemie sprzedaŜy
Wykonawcy pod pipetki jednomiarowe ze szkła. Odpowiedź: chodzi o nr 79-0050-0S.
Pytanie nr 49/zadanie nr 1.321 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek w opakowaniu 250 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem wymagane ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 50/zadanie nr 1.352 pozycja 6
Czy nie zaszła omyłka pisarska przy numerze katalogowym podanym w pozycji 6? Zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia w tej pozycji numer katalogowy jak pasuje pod opis z tej pozycji to: 24-0600-1.
Odpowiedź: chodzi o nr kat 24-0600-1.
Pytanie nr 51/zadanie nr 1.352 pozycja 8
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników sterylizowanych radiacyjnie o numerze
katalogowym: 24-1200-1SR czy pojemników sterylizowanych gazowo o numerze katalogowym: 241200-1SG?Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek w opakowaniu 100 sztuk z
odpowiednim przeliczeniem wymagane ilości? Odpowiedź: chodzi o pojemniki sterylizowane

gazowo o nr kat 24-1200-1SG.
Pytanie nr 52/zadanie nr 1.352 pozycja 9
W związku z wycofaniem z oferty pojemników o numerze katalogowym podanym przez Zamawiający
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:
Pojemniki-rynienki o poj. całkowitej 40 ml i wym. zew.: dł.194 mm, wys. 26 mm, szer. 61 mm, na
ciecze do dozowania pipetami wielokanałowymi, wykonane z białego PP, autoklawowalne, o numerze
katalogowym: 88-8040-1? Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 53/zadanie 1.352 pozycja 10
W związku ze zmianą numeru katalogowego czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
pojemników o numerze katalogowym: 24-1200-1SG? Są to pojemniki zgodne z opisem zmówienia w
tej pozycji o zmienionym numerze katalogowym. Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 54/zadanie 1.352 pozycja 11 oraz 12
Czy nie zaszła omyłka pisarska przy numerze katalogowym podanym w pozycji 11? Zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia w tej pozycji numer katalogowy jak pasuje pod opis z tej pozycji to: 98-0201-1.

Odpowiedź: prawidłowy to pojemnik o poj. 2 l, op/20 szt nr kat 98-0201-0 .
Pytanie nr 55/zadanie nr 1.352 pozycja 16
W związku ze zmianą numeru katalogowego czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
pojemników o numerze katalogowym: 24-0600-1SR? Są to pojemniki zgodne z opisem przedmiotu
zmówienia w tej pozycji o zmienionym numerze katalogowym. Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa

zgodę.
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Pytanie nr 56/zadanie nr 1.352 pozycja 18
Czy nie zaszła omyłka pisarska przy numerze katalogowym podanym w pozycji 18? Zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia w tej pozycji numer katalogowy jak pasuje pod opis z tej pozycji to: 98-0101-0.
Odpowiedź: chodzi o nr kat 98-0101-0.
Pytanie nr 57/zadanie nr 1.352 pozycja 20
W związku ze zmianą numeru katalogowego czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
pojemników o numerze katalogowym: 24-0301-1SR? Są to pojemniki zgodne z opisem przedmiotu
zmówienia w tej pozycji o zmienionym numerze katalogowym. Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa

zgodę.
Pytanie nr 58/zadanie nr 1.385 pozycja 5
W związku ze zmianą numeru katalogowego czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
pojemników o numerze katalogowym: 51-0090-0SR? Są to pojemniki zgodne z opisem przedmiotu
zmówienia w tej pozycji o zmienionym numerze katalogowym. Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa

zgodę.

Pytanie nr 58/zadanie nr 1.385 pozycja 6 oraz 7
W związku ze zmianą numeru katalogowego czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
pojemników o numerze katalogowym: 51-0090-0SR? Są to pojemniki zgodne z opisem przedmiotu
zmówienia w tej pozycji o zmienionym numerze katalogowym. Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa

zgodę.
Pytanie nr 59/zadanie nr 1.385 pozycja 7
W związku ze zmianą numeru katalogowego czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
pojemników o numerze katalogowym: 51-0091-0SR? Są to pojemniki zgodne z opisem przedmiotu
zmówienia w tej pozycji o zmienionym numerze katalogowym.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek w opakowaniu 25 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem wymagane ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 60/zadanie nr 1.385 pozycja 8
W związku ze zmianą numeru katalogowego czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
pojemników o numerze katalogowym: 51-0091-0SG? Są to pojemniki zgodne z opisem przedmiotu
zmówienia w tej pozycji o zmienionym numerze katalogowym. Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa

zgodę.
Pytanie nr 61/zadanie nr 1.385 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z zadania nr 1.385 i włączenie go do
oddzielnego pakietu ze względu na specyficzny charakter asortymentu? Odpowiedź: Zamawiający

wyraŜa zgodę, tworzy się zadanie nr 1.385.1.
Pytanie nr 62/dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1 pkt. 3
Czy zamawiający wyraŜa zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „ zmiana cen
jednostkowych brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT następuje od dnia wejścia w
Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT i nie wymaga dokonywania zmian w treści
niniejszej umowy w formie aneksu’? Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 63/dotyczy projektu umowy § 8
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na dopisanie –„ z zastrzeŜeniem
Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
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§ 6 ust. 1 pkt. 3?

Pytanie nr 64
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy (§5 punkt 2)
na następujący: „W przypadku gdy w trakcie stosowania produktu równowaŜnego do produktu
określonego przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okaŜe się,
Ŝe nie spełnia on warunku równowaŜności, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
50% ceny dostawy. W takim przypadku
Zamawiający zastrzega równieŜ moŜliwość
natychmiastowego rozwiązania umowy w zakresie produktu nie spełniającego warunku
równowaŜności.” MoŜliwość rozwiązania całej umowy w przypadku dostarczenia jednego
produktu nie spełniającego równowaŜności nie jest korzystne zarówno dla Wykonawcy jak i
Zamawiającego. Niekorzystne warunki realizacji kontraktu mogą w znaczący sposób obniŜyć
ilość Wykonawców starających się o zdobycie zamówienia publicznego co leŜy w sprzeczności
z interesami Zamawiającego. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
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