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Wyjaśnienia nr 1 i Modyfikacja nr 1 do 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
dot. produktu: Antygen Listeria Monocytogenes o-I,II and O-V, positive (2x50ml), po
modyfikacji: zad. 4.4.a, poz. 1
„Aktualnie Antygen Listeria Monocytogenes o-I,II and O-V, positive (2x50ml) jest dostępny
wyłącznie w jednej serii (37 59 19, termin waŜności 2014-09-04).
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie produktu z jednaj serii i daty waŜności?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. Zamawiający wymaga dłuŜszych terminów
waŜności.
Pytanie 2
dot. zad. 4.12, poz. 2: Dourine positive control serum, op. 1 ml (nr katalogowy: 161-H)
„Czy zamawiający uzna za równowaŜny produkt Dourine positive control serum, op. 1 ml (nr
katalogowy 161-M)?”
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego produktu i uzna go za
równowaŜny w stosunku do wyspecyfikowanego.
Pytanie 3
dot. zad. 5.1, poz. 1: Cyna, op./100 ml (nr katalogowy: 2384.1)
„Czy Zamawiający uzna za równowaŜny roztwór wzorcowy cyny (produkcji Inorganic Ventures)
o numerze katalogowym CGSN1-1 lub AASN1-1 o objętości 125 mL i terminie waŜności
12 miesięcy?”
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie obydwu wymienionych produktów
i uzna je za równowaŜne w stosunku do wyspecyfikowanego.
Pytanie 4
dot. produktu: SMAC Agar/Graso 3008 (nr katalogowy: 42607), po modyfikacji: zad. 7.7.6.a,
poz. 1
„Czy zamawiający wymaga podłoŜa SMAC, które nie zawiera w swoim składzie suplementu CT, ale
do którego moŜna dodać suplement CT?”
Odpowiedź: Tak

Ponadto informujemy, Ŝe zostały wprowadzone następujące zmiany do specyfikacji:
Zadanie 4.4 (surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych firmy Bioveta lub
równowaŜne)

wykreśla się następujące pozycje:
Pozycja 2: Antygen Pseudomonas mallei do OWD, amp. á 10 ml, 2 róŜne serie i daty waŜności, ilość:
2 op.
Pozycja 4: Ekstrakt wąglikowy, amp. á 1 ml, 2 róŜne serie i daty waŜności w ciągu roku, ilość: 2 op.
Pozycja 5: Surowica Bacillus anthracis dodatnia, 5 ml, 2 róŜne serie i daty waŜności, ilość: 2 op.
Dodaje się zadanie 4.4.a:
Zadanie 4.4.a surowice i antygeny do analiz
serologicznych/wirusologicznych firmy Bioveta lub równoważne

jednostka
miary

liczba
jednostek
miary

Antygen Pseudomonas mallei do OWD, amp. á 10 ml, 2 różne serie i daty
ważności

op.

2

Zadanie 4.4.a surowice i antygeny do analiz
serologicznych/wirusologicznych firmy Bioveta lub równoważne

jednostka
miary

liczba
jednostek
miary

1

Ekstrakt wąglikowy, amp. á 1 ml, 2 różne serie i daty ważności w ciągu
roku

op.

2

2

Surowica Bacillus anthracis dodatnia, 5 ml, 2 różne serie i daty ważności

op.

2

1

Dodaje się zadanie 4.4.b:

Zadanie 4.6 (surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych firmy Charles River lub
równowaŜne)
następujące pozycje otrzymują nowe brzmienie:
Pozycja 1: Zamawiający zmienia opis produktu z Antygen Avian adenovirus TC type 1 2 ml na Avian
Adenovirus Group I Type 1, CELO-Phelps, liofilizat, AF 101006695, tym samym pozycja 1
uzyskuje brzmienie:
Avian Adenovirus Group I Type 1, CELO-Phelps, liofilizat, AF 101006695, ilość: 3 op.
Pozycja 7: Zamawiający określa nr kat. na Lyophilized Material No. 10100384, tym samym pozycja
7 uzyskuje brzmienie:
Surowica anty-Avian adenovirus type 1 1, op./2 ml, Lyophilized Material No. 10100384, ilość: 3 op.
Pozycja 8: Zamawiający określa nr kat. na Lyophilized Material No. 10100396, tym samym pozycja
8 uzyskuje brzmienie:
Surowica anty-Avian adenovirus type 5 1 op./2 ml, Lyophilized Material No. 10100396, ilość: 3 op.
Zadanie 7.7.6 (hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - poŜywki dla Enterobacteriaceae
(Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy GrasoTech lub równowaŜne)
wykreśla się następujące pozycje:
Pozycja 4: SMAC Agar/Graso 3008 (nr katalogowy: 42607), ilość: 42 op.
Dodaje się zadanie 7.7.6.a:

4

7.7.6.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki
dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) +
suplementy bioMerieux lub równoważne

jednostka
miary

liczba
jednostek
miary

SMAC Agar/Graso 3008 (nr katalogowy: 42607)

op.

42

