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WYJAŚNIENIA nr 1 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 1.378 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z zadania oraz utworzenie odrębnego
pakietu. Państwa zgoda umoŜliwi naszej firmie złoŜenie waŜnej oraz konkurencyjnej oferty, a
jednocześnie pozwoli rozszerzyć grupę potencjalnych wykonawców. Odpowiedź: zamawiający
wyraŜa zgodę, tworzy się zadanie nr 1.378.1 w skład którego wchodzi wykreślona pozycja.
Pytanie nr2/ Zadanie 1.145 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jednostki miary w w/w pozycji? Czy Zamawiający
oczekuje zaoferowania 10 sztuk wymaganego produktu czy teŜ moŜe 10 opakowań wskazanego
w formularzu cenowym produktu firmy Micronic, który zwyczajowo jest pakowany w
opakowania 4x10 sztuk ? Odpowiedź: prosimy o zaoferowanie 3 pudełek pakowanych 4x10
szt.
Pytanie nr 3 dotyczące projektu umowy § 4 ust. 2
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy z Wykonawca dostarczać będzie towar na
swój koszt, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w Puławach lub Zduńskiej Woli w
terminie do 3 tygodni od dnia złoŜenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 7:00 do 14:00. na Wykonawca dostarczać będzie towar na swój koszt,
bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w Puławach lub Zduńskiej Woli w terminie do 3
tygodni lub 4 tygodni (w przypadku produkowanego i sprowadzanego zza granicy) od dnia
złoŜenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:00 .
Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
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Pytanie nr3/ zad. 1.91 poz. 7
Prosimy o wyodrębnienie poz. nr 7 i utworzenie nowego zadania czyli kolumna LC Inertsil
ODS-3, 150x4,6mm, 5um (nr katalogowy: CHO-5170. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa
zgodę, tworzy się zadanie nr 1.91.1.
Pytanie nr 4/zad. 1.95 poz. 3
Prosimy o wyodrębnienie poz. nr 3 i utworzenie nowego zadania czyli kolumna LC Inertsil
ODS-3, 3um, 2.1x150mm (nr katalogowy: 5020-04415. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa
zgodę, tworzy się zadanie nr 1.95.1.
Pytanie nr 5/zadanie 1.158
Prosimy o wyjaśnienie w ilu punktach ma być przeprowadzone wzorcowanie dla rejestratorów
temperatury Eskort iMiniPlus z sondą zewnętrzną MP-OE-D-8-L i w jakim laboratorium
(akredytowanym czy nie akredytowanym)? Odpowiedź: Wzorcowanie w trzech punktach:
-20,0, +18 w laboratorium akredytowanym.
Pytanie nr 6/ zadanie 1.281
Czy zamawiający dopuści torebki samoprzylepne o wymiarze 90x250 mm w miejsce torebek
90x260 mm? Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 7/zadanie nr 1.285 po. 2-4
Czy zamawiający dopuści torebki w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania
zostanie przeliczona. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
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