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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje,
że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:
1. Zadanie nr 39: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 39 trzech
pierwszych pozycji do oddzielnego zadania. Producent poinformował, że wyżej
wymienione pozycje nie posiadają rejestracji na terenie Polski, dlatego też nie ma
możliwości ich sprzedaży w kraju.
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. W związku z
tym modyfikacji ulega załącznik nr 1 „Formularz cenowy”.
Ponadto Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy informuje, że
specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w zakresie ust. 1, który
zyskał następujące brzmienie:
„1.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów diagnostycznych w 2013 roku do Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz do oddziału PIWet PIB- Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli na podstawie składanych w ciągu czasu trwania umowy
zamówień przez upoważnionego pracownika. Do określenia wartości oferty należy przyjąć ilości
podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Termin ważności zestawów diagnostycznych jest równoznaczny z maksymalnym terminem udzielonym
przez producenta pomniejszonym o czas dostawy.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia na podstawie art.144 ustawy Prawo zamówień
publicznych następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
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a) Zwiększenie ilości zamawianych zestawów diagnostycznych w przypadku zwiększenia ilości
wykonywanych badań, pojawienia się nowych kierunków badań, pod warunkiem wyrażenia
zgody przez Wykonawcę na taką zmianę.
b) Zmniejszenia ilości zamawianych materiałów w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania
Zamawiającego spowodowanego zmniejszeniem ilości wykonywanych badań lub rezygnacją z
niektórych kierunków badań.
c) Zmiana cen jednostkowych brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.
d) Zmniejszenie ilości zestawów diagnostycznych w przypadku wstrzymania lub zaprzestania
produkcji przez producenta”.
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