Uczestnicy postępowania na dostawę materiałów pomocniczych,
znak sprawy DZ-2501/22014/2470/13
Ogłoszenie w DUUE z dn.02.11.2013
nr ogłoszenia: 2013/S 213-369582

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/22014/1641/13

Data: 07.11.2013

WYJAŚNIENIA nr 1 do siwz na dostawę materiałów pomocniczych
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje , iŜ wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów pomocniczych do PIWet-PIB w roku 2014. PoniŜej podano treść zapytań oraz
udzielonych odpowiedzi :
Pytanie nr 1/ zadanie 1.121
Czy zamawiający dopuści inne wielkości opakowań zbiorczych niŜ wymagane w siwz z odpowiednim przeliczeniem do ilości sztuk wymaganej przez
zamawiającego? Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 2/ zadanie nr 1.5
Czy gwarancja jest rozumiana jako czas przydatności kuwet oraz fiolek do uŜycia, tj. okres przechowywania w których ich parametry nie ulegną zmianie?
Kuwety i fiolki są częściami eksploatacyjnymi i ich zuŜycie nie podlega gwarancji . Odpowiedź: gwarancja jest rozumina w tym przypadku jako czas
przydatności kuwet oraz fiolek do uŜycia, tj. okres przechowywania w których ich parametry nie ulegną zmianie.
Pytanie nr 3 /.zadanie nr 1.231:
Czy Zamawiający dopuszcza pipety o następujących parametrach:
Zadanie 1.231 pipety tłokowe Brand lub równowaŜne

1 Pipeta Transferpette 12-kanałowa 5-50 ul (nr katalogowy: 2703726) szt. 1
2 Tranferpette (20-200) (nr katalogowy: 704178) szt. 5

Minimalny
skok
0,1 mikrolitra
0,2 mikrolitra
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Dokładność Precyzja
1 do 3 %
0,7 do 2 %
0,6 do 2,5 % 0,2 do 0,7%

3 Transferpette (10-100) (nr katalogowy: 704174) szt. 5
4 Transferpette (30-300) 12-kanałowa (nr katalogowy: 703632) szt 2
5 Transferpette 100 - 1000 ul (nr katalogowy: 704180) szt. 5

0,1 mikrolitra
0,2 mikrolitra
0,1 mikrolitra

6 Transferpette Digital poj. 500 -5000 ul (nr katalogowy: 704182 ) Szt. 2
7 Transferpette typ Digital nastawna pojemność 0,5-10 ul, (nr katalogowy:
704102) szt. 1

0,8 do 3%
0,6 do 3%
0,6 do 3%

0,2 do 1%
0,3 do 1%
0,2 do 0,6%
0,15 do
10 mikrolitrów 0,6 do 2,4%
0,6%
0,02 mikrolitra 1 do 2,5%

0,6 do 1,8%

Odpowiedź: poz.1-7 – zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 4/ Zadanie nr 1.234:
Czy Zamawiający dopuszcza pipety o następujących parametrach:
Zadanie 1.234 pipety tłokowe Thermo Scientific lub równowaŜne
1 Finnpipette F1 Variable Volume Single Channel - 0,5-5 ml (nr katalogowy:
4641110) szt 1
2 Finnpipette F1 Variable Volume Single Channel - 100-1000 ul (nr katalogowy:
4641100) szt 2
3 Pipeta automatyczna Finnpipette F2 0,5 - 5 ml (nr katalogowy: 4642100) szt. 2

Minimalny
skok

Dokładność Precyzja

0,01 mililitra

0,6 do 2,4%

0,15 do
0,6%

0,1 mikrolitra

0,6 do 3%

0,2 do 0,6%

0,01 mililitra

0,6 do 2,4%

0,15 do
0,6%

Dokładność

Precyzja

Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.

Pytanie nr 5/ Zadanie nr 1.235:
Czy Zamawiający dopuszcza pipety o następujących parametrach:
Minimalny
skok

Zadanie 1.235 pipety tłokowe Thermolabsystem lub równowaŜne
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1 Pipeta (0,5) 1 - 5 ml (nr katalogowy: 4642100) szt. 2

0,15 do
0,6%
0,4 do 2%
0,02 mikrolitra 0,9 do 3%
0,2 mikrolitra 0,6 do 2,5 % 0,2 do 0,7%
0,02 mikrolitra 1 do 2,5%
0,6 do 1,8%
0,1 mikrolitra 0,6 do 3%
0,2 do 0,6%
0,1 mikrolitra 0,6 do 3%
0,2 do 0,6

0,01 mililitra

2 pipeta automatyczna 2-20ul (nr katalogowy: 4642050) szt 1
3 pipeta automatyczna 20-200ul (nr katalogowy: 4642080) szt. 1
4 Pipeta automatyczna poj. 0,5-10 ul (nr katalogowy: 4642030) szt. 1
5 Pipeta jednokanałowa 100-1000 ul (nr katalogowy: 4642090) szt. 3
6 Pipeta jednokanałowa, 100 (200) -1000 ul (nr katalogowy: 4500050 ) szt. 1

0,6 do 2,4%

Odpowiedź: poz. 3,4,6- zamawiający wyraŜa zgodę., poz. 2-5- zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie 6/ zadanie 1.111
- Czy Zamawiający dopuszcza 1op. a’ 40szt? Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę
Pytanie 7/ zadanie 1.117
- Czy Zamawiający dopuszcza (poz. 1) ezy bez certyfikat kalibracji i sterylności? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
- Czy Zamawiający dopuszcza (poz. 2,4) pałeczki z wacikiem inny niŜ flokowany nylon? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
- Czy Zamawiający dopuszcza (poz. 2,3,4) zestawy bez szklane kulki w kaŜdej probówce? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
- Czy Zamawiający dopuszcza (poz. 2,3,4) produkty z terminem waŜności mniej niŜ 12 m-ce od
momentu dostawy? Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie 8/ zadanie 1.121
- Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w pozycje 1-6 stanowił wyrób medyczne? Odpowiedź: zamawiający nie precyzuje czy ma to być
wyrób medyczny, oferowany produkt ma odpowiadać opisowi podanemu w opisie przedmiotu zamówienia.
- Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w pozycje 1-6 był sterylne radiacyjne czy
dopuszcza inne rodzajów sterylizacji? Odpowiedź: dopuszcza się inne rodzaje sterylizacji.
- Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w pozycje 18-21 stanowił wyrób medyczne
Kl. Medycznej I czy IIa? Odpowiedź: zamawiający nie precyzuje czy ma to być wyrób medyczny, oferowany produkt ma odpowiadać opisowi
podanemu w opisie przedmiotu zamówienia.
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Pytanie 9/zadanie 1.122
- Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia stanowił wyrób medyczne?
Odpowiedź: : zamawiający nie precyzuje czy ma to być wyrób
medyczny, oferowany produkt ma odpowiadać opisowi podanemu w opisie przedmiotu zamówienia.
- Czy Zamawiający wymaga ezy sterylne kalibrowane oraz przedstawienia wraz z ofertą przykładowy
certyfikat? Odpowiedź: tak.

Pytanie 10/ zadanie 1.23
Prosimy o sprecyzowanie jakiej szerokości (12,19,25 mm) taśmy zamawiający oczekuje oraz do jakiego typu sterylizacji ma być przeznaczona (para,
tlenek etylenu, suche gorące powietrze, neutralna)? Odpowiedź: Tape autoklawe indicator (nr katalogowy: A-2549-6EA ) o szer. 19mm stosowana
podczas sterylizacji parowej.
Pytanie 11/zadanie nr 1.25 i zadanie 1.177
poz. 3 i 5 /zadanie 1.25 i zadanie 1.177/poz.3 - czy zamawiający dopuści wskazane torebki w opakowaniach po 200 sztuk. Wielkość zapotrzebowania
zostanie odpowiednio przeliczona. Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12/ zadanie 1.175
poz.2- prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do odrębnego pakietu. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę, tworzy się zadanie nr 1.175.1 .
Pytanie nr 13/zadanie 1.177
poz.2.i 3 - prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do odrębnego pakietu. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę, tworzy się zadanie nr 1.177.1 .

Pytanie 14/dotyczy siwz
§3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na modyfikację na: ,, Zamawiający za dostarczone i odebrane materiały zapłaci Wykonawcy cenę stanowiącą
iloczyn ilości odebranych materiałów oraz cen jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 1. Zamawiający dokona zapłaty naleŜności w ciągu 21
dni od otrzymania oryginału faktury. Faktury będą dostarczane wraz z realizowanym zamówieniem.” Odpowiedź: zamawiający dopuszcza i taką
moŜliwość.
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