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DYREKTOR
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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-2501/14170/1938/13

Data: 30/07/2013

Wyjaśnienia nr 1
Dot. przetargu DZ-2501/14170/1858/13
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na
podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie 1 dot. zad. 33 Które oddziały PIWET-PIB będą końcowymi użytkownikami w/w
materiałów?
Odpowiedź: Końcowym użytkownikiem będzie Państwowy Instytut Weterynaryjny –
Państwowy Instytuty Badawczy w Puławach
Pytanie 2 dot. zad. 33 Czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający złoży zamówienie
na załączonym formularzu zamówienia (lub dołączy wypełniony formularz jako załącznik do
Państwa zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dołączy wypełniony formularz jako załącznik do zamówienia
Pytanie 3 dot. zad. 33 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 28
dni od dnia złożenia zamówienia?
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni w
przypadku zadania 33
Pytanie 4 dot. zad. 11 Czy w zadaniu 11 p.1 może być czujnik TA-PL-5 (śr 5mm) jako
bardziej właściwy dla przewodu teflonowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany czujnik pod warunkiem, że pracuje on w
przedziale temp. -80⁰C do + 100⁰C
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Pytanie 5 dot. zad. 11 Czy w p.2 zad. 11 może być zakres -50 do +200stC jako właściwy dla
opisanego przyrządu i czujnika i czy przyrząd ma być bez wzorcowania?
Odpowiedź: Zakres musi być od -100⁰C do +200⁰C oraz świadectwo wzorcowania
Pytanie 6 dot. zad. 2, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści produkt o nr katalogowym 4662050,
zamiast 4510040? Uzasadnienie: Według naszej wiedzy produkt o nr 4510040 nie jest już
produkowany. Proponowany produkt spełnia wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww. produkt pod warunkiem spełnienia wymagań
SIWZ
Pytanie 7 dot. zad. 19, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści produkt o nr katalogowym 3120
000.046, zamiast 3111 000.149? Uzasadnienie: Według naszej wiedzy produkt o nr 3111
000.149 nie jest już produkowany. Proponowany produkt spełnia wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zastąpienie pipet Research pipetami Research plus
pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ
Pytanie dot. zad. 21 Czy zamawiający dopuści produkt o nr katalogowym 26 131 16 08,
zamiast 26 131 16? Uzasadnienie: Według naszej wiedzy nr produktu 26 131 16 jest
nieprawidłowy (niekompletny).
Odpowiedź: Według opinii Zamawiającego podany numer jest kompletny

Strona 2/2

