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Wyjaśnienia do treści SIWZ
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, Ŝe
wpłynęły pytania ze strony wykonawców, poniŜej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:
Pytanie 1:
Co zamawiający rozumie pod pojęciem: podmiot posiadający stosowny certyfikat w zakresie badania
produktów, czy podmiot ten musi być podmiotem akredytowanym, oraz czy zamawiający zna przykłady
podmiotów spełniających warunki wymagane w SIWZ?
Odpowiedź: Za podmiot posiadający stosowny certyfikat w zakresie badania materiałów
eksploatacyjnych Zamawiający uznaje niezaleŜną jednostkę, która w ściśle określonym
postępowaniu bada właściwości danego produktu. W przypadku przedmiotowego postępowania
Zamawiający wymaga potwierdzenia, co najmniej jednego parametru – wydajności wkładów
drukujących.
Zamawiający nie wymaga by podmiot posiadał akredytację.
Zamawiający zna przykłady podmiotów spełniających warunki wymagane w SIWZ.
Pytanie 2:
Czy w przypadku zaoferowania oryginalnych materiałów producenta urządzeń, Zamawiający równieŜ
będzie wnioskował o dostarczenie, na etapie sprawdzania ofert, materiałów w celu sprawdzenia ich
jakości?
Odpowiedź: Nie, w takim przypadku Zamawiający nie wystąpi z wnioskiem o przesłanie próbek.
Zamawiający w SIWZ podał jako produkt wzorcowy tonery wytwarzane przez producentów
urządzeń drukujących, poniewaŜ Zamawiający uŜywał tych tonerów i zna ich jakość.
Pytanie 3:
Wnioskujemy o wskazanie pozycji w formularzu cenowym, w przypadku których, zaoferowanie
materiałów równowaŜnych będzie się wiązać z koniecznością dostarczenia próbek, na etapie
sprawdzania ofert.
Odpowiedź: Zamawiający, zapis o moŜliwości wnioskowania o przesłanie próbek, odniósł do
wszystkich tonerów będących przedmiotem postępowania. Prosimy zwrócić uwagę, Ŝe
Zamawiający musi wystąpić z wnioskiem o przesłanie próbek, bez takiego wniosku Wykonawca
nie ma obowiązku dostarczenia próbek. Zamawiający moŜe wystąpić z wnioskiem tylko o niektóre
próbki. Decyzja o tym, o które próbki Zamawiający wystąpi, będzie zaleŜna od tego jakie oferty
zostaną złoŜone. W związku z powyŜszym, nie jest moŜliwe wskazanie tonerów na tym etapie
postępowania.
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