PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na
JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW
POMOCNICZYCH I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYC.

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/8210/1239/13

Data: 26/04/2013

Wyjaśnienia nr 1
Dot. przetargu DZ-2501/8210/1151/13

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie
art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie 1
W związku z okresem świąteczno-urlopowym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień
08.05.2013
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2
Czy Zamawiający oczekuje zrealizowania umowy w postaci jednorazowej dostawy, czy też kilku
cyklicznych dostaw?
Odpowiedź:
W przypadku zadania 53 Zamawiający oczekuje max 3 dostaw, natomiast w przypadku pozostałych
zadań oczekuje się 1 dostawy.

Pytanie 3 dot. zadania 5 pozycji 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie zbiorcze tj. 176 sztuk szalek z
odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
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Pytanie 4 dot. zadania 5 pozycji 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie szalek z wentylacją przy zachowaniu pozostałych
parametrów określonych w SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 5. dot. zadania 5 pozycji 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pozycji 4 do osobnego pakietu. Wpłynie to na
podwyższenie konkurencyjności ofert.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wydziela poz. 4 z zadania 5 i tworzy zadanie 5A.

Zmodyfikowane zadanie 5
Zadanie 5 Materiały pomocnicze wg kat Pol-Plastic lub równoważne
Płytki Petriego aseptyczne śr. 140mm, 176 szt. w opakowaniu (nr
1 katalogowy: BH90B-03)
Płytki Petriego okrągłe o śred. 90mm, wys. 16,2mm, 600szt, certyfikat
2 jałowości (nr katalogowy: BH90B-04)
Płytki Petriego okrągłe o śred.140mm, 176szt., certyfikat jałowości (nr
3 katalogowy: BP140-02)

Jedn.
miary

Ilość

szt.

704

op.

33

karton

5

Zmodyfikowane zadanie 5A
Zadanie 5A Materiały pomocnicze wg kat Pol-Plastic lub równoważne
pojemnik 60 ml zamykany, polistyren, sterylny, op. 700 szt. (nr
1 katalogowy: TP353PSICRG)

Jedn.
miary
op.

Ilość
1

Pytanie 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w Formularzu ofertowym- zapisów dotyczących
tylko tych pakietów na które składa się ofertę ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 7 dot. umowy zał 5b:
§2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu: „Zamówienie
zostanie złożone w przeciągu .... dni od daty zawarcia umowy.”? (W wykropkowane miejsce należałoby
wpisać np. 30 dni.)
Uzasadnienie: Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa odczynników w ciągu 21 dni w oparciu o
złożone zamówienie. Dzień dostawy odczynników jest końcem dnia obowiązywania umowy. Umowa
jednak nie reguluje kiedy zamówienie zostanie złożone, w związku z powyższym na etapie zawierania
umowy, Wykonawca nie jest w stanie określić daty końca umowy. Mając powyższe na uwadze prosimy
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o wprowadzenie postanowienia określającego ramy czasowe złożenia zamówienia, co pozwoli na
sprecyzowanie końca obowiązywania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu. Zamawiający

modyfikuje powyższy zapis.

Modyfikacja nr 1
Dot. przetargu DZ-2501/8210/1151/13
Państwowy Instytut Weterynaryjny -Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Puławach informuje, iż została wprowadzona następująca zmiana w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
Zamawiający wydziela pozycję 4 z zadania 5 i dołącza do nowo utworzonego zadania 5A
Zmodyfikowane zadanie 5
Zadanie 5 Materiały pomocnicze wg kat Pol-Plastic lub równoważne
Płytki Petriego aseptyczne śr. 140mm, 176 szt. w opakowaniu (nr katalogowy:
1 BH90B-03)
Płytki Petriego okrągłe o śred. 90mm, wys. 16,2mm, 600szt, certyfikat
2 jałowości (nr katalogowy: BH90B-04)
Płytki Petriego okrągłe o śred.140mm, 176szt., certyfikat jałowości (nr
3 katalogowy: BP140-02)

Jedn.
miary

Ilość

szt.

704

op.

33

karton

5

Zmodyfikowane zadanie 5A
Zadanie 5A Materiały pomocnicze wg kat Pol-Plastic lub równoważne
pojemnik 60 ml zamykany, polistyren, sterylny, op. 700 szt. (nr katalogowy:
1 TP353PSICRG)

Jedn.
miary

Ilość

op.

1

W zadaniu 8 pozycja 3 Zamawiający zmienia ilość opakowań z 5 na 4
Zadanie 8 Materiały pomocnicze wg kat Merck lub równoważne

Jedn.
miary

Ilość

pojemnik 40 ml z nakrętka PP, aseptyczny, 100 szt. w op. (nr katalogowy:
1 NAPLGOSSTP30-003)

op.

5

2 Stojak na worki na odpady (nr katalogowy: 129Q9825)

szt.

2

worki do autoklawowania 500x600mm, 33l , op. 500 szt. (nr katalogowy:
3 GOSA 33-03 )

op.

4

Zmodyfikowany załącznik nr 5b – odczynniki laboratoryjne
§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu materiałów na podstawie pisemnego
zamówienia Zamawiającego. Zamówienie zostanie złożone w przeciągu 30 dni od daty zawarcia
umowy.
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