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

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/10690/1487/13

Data: 31/05/2013

Wyjaśnienia nr 2
Dot. przetargu DZ-2501/10690/1421/13

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie
art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:
Pytanie 1 – Dot. pakietu nr 47. poz. 1
W pozycji 1 znajduje się produkt D298810 o wielkości opakowania 1mg. Z informacji otrzymanej od
dostawcy wynika, iż produkt jest obecnie niedostępny w magazynie. Do uruchomienia syntezy
potrzebne jest zamówienie minimum 1 opakowań 10 mg. Szacunkowy termin przygotowania takiego
wzorca to około 13 tygodni. Czy zgodzą się Państwo na usunięcie tej pozycji w zadania albo
zwiększenie ilości w tej pozycji do 1 x 10mg wraz z wydłużeniem terminu realizacji do 13 tygodni?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie pozycji do 2x10mg wraz z wydłużeniem terminu
realizacji do 13 tygodni. Zamawiający usuwa tą pozycję z zadania 47 i tworzy zadanie 47A
Pytanie 2 – Dot. pakietu nr 47. poz. 5
W pozycji 5 znajduje się produkt B383007 o wielkości opakowania 1mg. Z informacji otrzymanej od
dostawcy wynika, iż produkt jest obecnie niedostępny w magazynie. Do uruchomienia syntezy
potrzebne jest zamówienie minimum 2 opakowań po 10mg. Szacunkowy termin przygotowania takiego
wzorca to około 18 tygodni. Czy zgodzą się Państwo na usunięcie tej pozycji w zadania albo
zwiększenie ilości w tej pozycji do 2 x 10mg wraz z wydłużeniem terminu realizacji do 18 tygodni?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie pozycji do 2x10mg wraz z wydłużeniem terminu
realizacji do 18 tygodni. Zamawiający usuwa tą pozycję z zadania 47 i tworzy zadanie 47A
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Modyfikacja nr 2
Dot. przetargu DZ-2501/10690/1421/13
Państwowy Instytut Weterynaryjny -Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Puławach informuje, iż została wprowadzona następująca zmiana w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
Zamawiający usuwa pozycję 1 oraz 5 z pakietu 47 i tworzy pakiet 47A
Zmodyfikowany pakiet 47
Zadanie 47 Odczynniki laboratoryjne wg kat TRC lub równoważne

Jm.

Ilość

1 Diclofenac Acyl-&amp;#946;-D-glucuronide (1mg) (nr katalogowy: D436475)

op.

1

2 firocoxib (2,5 mg) (nr katalogowy: F356000)

op.

1

3 rofecoxib (vioxx) (100 mg) (nr katalogowy: V670000)

op.

1

Nowo utworzony pakiet 47A
Zadanie 47A Odczynniki laboratoryjne wg kat TRC lub równoważne

Jm.

Ilość

1 Dexamethasone beta-D-Glucuronide, 1mg (nr katalogowy: D298810 )

opk

1

2 trans-bifentryna-d5_ op/1 mg (nr katalogowy: B383007)

op

2

Zamawiający dodaje pozycję: Kolumna PCB free high capacity silica ABN (nr katalogowy: PCB-HCDSABN) – 35op i tworzy z niej nowy pakiet 51
Nowo utworzony pakiet 51
Zadanie 51 Materiały pomocnicze wg kat FMS lub równoważne
1 Kolumna PCB free high capacity silica ABN (nr katalogowy: PCB-HCDS-ABN)

Strona 2/2

Jm.
szt.

Ilość
35

