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

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

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/10690/1497/13

Data: 04/06/2013

Wyjaśnienia nr 3
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 11
Proszę o dokładne określenie parametrów pudełka- przede wszystkim dokładne wymiary pudełka oraz
dokładne wymiary probówek, które będą przechowywane w pudełkach.
Odpowiedź:
Wymiary pudełka: 13.5x13.5x4; wymiary probówek: 1,5-2,0ml, 100 miejscowe
Pytanie 2 – Dot. pakietu nr 3. poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zakrętki PP białe bez otworu do fiolek ND24 opakowania 100szt z septą
Butyl czerwony / PTFE szary o grubości 2.4mm i twardości wg Shore’a - 50 stopni?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 3 – Dot. pakietu nr 4 poz. 1
Nasadki Cap-o-test zostały wycofane przez producenta. Czy Zamawiający dopuści nasadki Labocap?
Odpowiednikiem byłyby nasadki w rozmiarze 15/16 lub 17/18 mm. Pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 4 – Dot. pakietu nr 4 poz. 2,3
Czy Zamawiający dopuści nasadki Labocap? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 5 – Dot. pakietu nr 4 poz. 5
Numer katalogowy wskazuje na zakrętkę do słoika 1000ml natomiast w pozycji 4 są słoiki o
pojemności 2000ml z większym otworem. Czy Zamawiającemu chodziło o zakrętki 0103-00805
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pasujące do słoików z poz. 4?
Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o słoiki 1000ml i zakrętki do nich
Pytanie 6 – Dot. pakietu nr 19 poz. 1
Podany przez Zamawiającego nr katalogowy BH90B-03 dotyczy płytek o średnicy 90mm. Proszę
o sprecyzowanie o jakie dokładnie płytki chodzi.
Odpowiedź: Zamawiający w wyjaśnieniach nr 1/modyfikacji nr 1 wykreślił ww. pozycję z przetargu
Pytanie 7 – Dot. pakietu nr 20 poz. 2
Worki SA33-03 mają wymiary 500x800mm. Czy o takie worki chodzi Zamawiającemu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiającemu chodzi o worki 500x800mm
Pytanie 8 – Dot. pakietu nr 22 poz. 1
Hirschmann nie posiada w ofercie pipetusa-akku excel, jak również podanych przez Zamawiającego nr
katalogowych . Proszę o podanie poprawnego numeru katalogowego. Czy chodzi o pipetus akkubetriebene firmy Hirschmann o nr 9907200?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pipetę akku-betriebene firmy Hirschmann o nr 9907200
Pytanie 9 – Dot. pakietu nr 19 poz. 2
Czy Zamawiający w zadaniu 19 w pozycji 2 zezwoli na zaoferowanie płytek aseptycznych z
wentylacją?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
Pytanie 10 – Dot. pakietu nr 19 poz. 2
Czy Zamawiający dopuszcza płytki o wysokości 15mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
Pytanie 11 – Dot. projektu umowy zał. Nr 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 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.
Pytanie 12 – Dot. pakietu nr 40 poz. 2
Firma Ingenasa w swojej ofercie nie posiada produktu Interleukin-6 (IL-6) (swine) ELISA
nr kat. RE45061. Czy Zamawiający zezwala na wykreślenie pozycji 2 w zadaniu nr 40.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję 2 z zadania 40 i tworzy zadanie 40A
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Modyfikacja nr 3
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 2 z pakietu 40 i tworzy pakiet 40A
Zmodyfikowany pakiet 40

Zadanie 40 Odczynniki laboratoryjne wg kat Ingenasa lub równoważne
1 INGEZIM BTV DR, 5-płytkowy (nr katalogowy: 1.2 BTV.K0)

Jm

Ilość

zestaw

1

Nowo utworzony pakiet 40A

Zadanie 40A Odczynniki laboratoryjne wg kat Ingenasa lub równoważne
1 Interleukin-6 (IL-6) (swine) ELISA nr kat. RE45061

Jm
op.
(192te

Ilość
1

Zmodyfikowany załącznik nr 5b – odczynniki laboratoryjne

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu materiałów na podstawie pisemnego
zamówienia Zamawiającego. Zamówienie zostanie złożone w przeciągu 30 dni od daty zawarcia
umowy.
Uwaga!! Termin dostawy to 3 tygodnie

Strona 3/3

