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WYJAŚNIENIA NR 2
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje,
że na podstawie art. 38 PZP wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:
1. SIWZ, zadanie nr 1:
Zamawiający wymaga, aby dostawa zamówienia z zadania 1 następowała w ciągu 14 dni.
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie 14
– dniowego terminu dostawy dla zadania 1. Na sprowadzenie określonego w SIWZ przedmiotu
zamówienia od producenta potrzeba około 21 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia
częściowego. Wydłużenie terminu dostawy umożliwi udział w w/w postępowaniu
Wykonawcom, którzy sprowadzają przedmiot zamówienia od producentów zagranicznych, a
tym samym spowoduję większą różnorodność ofert przetargowych.
Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować 21dniowy termin dostawy dla zadania 1 i wprowadzić odpowiednie zmiany do SIWZ?
ODPOWIEDŹ: TAK. W związku z tym zmianie ulega SIWZ.
2. zadanie nr 9:
Numer wskazany przez Zamawiającego 70.6600.0 nie jest numerem z katalogu Hirschmann.
Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu pipetor PIPETUS firmy Hirschmann o numerze
katalogowym 9907200 wg załączonej karty katalogowej?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga produktu przystosowanego do pracy z pipetami
jednorazowymi o poj. 1ml-25ml.
3. zadanie nr 13:
W ilu punktach temperaturowych termometr w poz. 1 i 2 powinien być wzorcowany?
ODPOWIEDŹ:
Pozycja nr 1 – wymagane świadectwo wzorcowania, wydane przez akredytowane
laboratorium. Punkty wzorcowania: 50 st.C, 56 st.C, 70 st.C.
Pozycja nr 2 – Wymagane świadectwo wzorcowania w temp. 37 st.C.
4. zadanie nr 11:
W ilu punktach temperaturowych termometr powinien być wzorcowany?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga świadectwa wzorcowania w temp. -80 st.C.
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5. zadanie nr 4, pozycja 78:
Czy Zamawiający nie popełnił przypadkiem błędu w numerze katalogowym produktu?
Prawidłowy numer to 45520-100MG.
ODPOWIEDŹ: TAK. Prawidłowy numer to 45520-100MG.
6. zadanie nr 4, pozycja 94:
Czy Zamawiający nie popełnił przypadkiem błędu w numerze katalogowym produktu?
Prawidłowy numer to 32805-100MG.
ODPOWIEDŹ: TAK. Prawidłowy numer to 32805-100MG.
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