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WYJAŚNIENIA NR 5
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 PZP
wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:
Dot. zadania nr 2:
1.

Czy Zamawiający wypełni i podpisze umowę ATCC MTA przed złożeniem pierwszego zamówienia na
materiały ATCC w 2013 roku? Wyjaśnienie: podpisanie aktualnej MTA w imieniu całej organizacji
przez osobę upoważnioną do podpisywania umów w imieniu danej organizacji jest od 1 stycznia 2013
roku wymagane przez producenta – kolekcję ATCC.

ODPOWIEDŹ: TAK.
2.

Czy Zamawiający akceptuje, że materiały ATCC w zadaniu 2 mogą nie mieć określonej daty ważności?
Wyjaśnienie: ATCC nie określa terminów ważności dla szczepów mikroorganizmów pakowanych w
podwójne ampułki szklane, linii komórkowych oraz wirusów. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z
MTA ATCC zobowiązuje się do udzielenia 30 dniowej gwarancji od daty wysyłki na przeżywalność
materiałów biologicznych ATCC (komórek, mikroorganizmów), pod warunkiem postępowania zgodnego
z dostarczoną instrukcją. Jakiekolwiek inne cechy komórek oraz mikroorganizmów ATCC nie są objęte
gwarancją producenta ani Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: TAK.
3.

W przypadku dostępności szczepów z magazynu ATCC w momencie skierowania zamówienia do ATCC
realizacja zamówienia nie powinna przekroczyć 30 dni. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie
terminu realizacji Zadania 2 do 30 dni? Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyczerpania stanów
magazynowych ATCC przed skierowaniem zamówienia do ATCC termin realizacji może ulec
wydłużeniu do 3-6 miesięcy, w związku z przygotowywaniem nowej serii przez ATCC. O takiej sytuacji
powiadomimy Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia. Czy w takiej sytuacji
Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie, w zależności od życzenia Zamawiającego, jednego z dwóch
rozwiązań: 1) anulowanie przez Zamawiającego zamówienia na szczep z terminem realizacji dłuższym
niż 30 dni, lub 2) wyrażenie przez Zamawiającego zgody na dłuższy termin realizacji, bez obciążania
Wykonawcy karami umownymi za opóźnienie związane z brakiem produktu w magazynie ATCC?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu realizacji zadania, ale w przypadku
niezawinionego i uzasadnionego opóźnienia w realizacji – już po wybraniu najkorzystniejszej oferty i
złożeniu odpowiedniego zamówienia – Zamawiający jest gotów odstąpić od obciążania Wykonawcy karami
umownymi.
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