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WYJAŚNIENIA nr 2 do siwz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje ,
iŜ wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, odzieŜy
laboratoryjnej, materiałów aptecznych, rękawic do PIWet-PIB w roku 2014. PoniŜej podano treść
zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :
Zadanie nr 7/poz.6 –Sprostowanie
Prawidłowa nazwa produktu brzmi: Sterisol mydło bez konserwantów , dostosowane do
posiadanego systemu zamkniętego, w saszetkach o poj. 700 ml .
Zadanie 11/ pozycja 1
Czy Zamawiający miał na myśli chusteczki Incides 90szt wkład do tuby ? Odpowiedź: Chodzi
o zamówienie opakowania ( tuby ) z wkładem chusteczek.
Zadanie 11 pozycja 4
Czy Zamawiający miał na myśli chusteczki Sani Cloth Active op. 125szt tuba? Odpowiedź:
Chodzi o pojemnik 125 chusteczek (6 sztuk).

Zadanie 11 pozycja 3
W zadaniu 11 poz.3 Zamawiający wymagał 10op po 5l czyli łącznie 50litrów preparatu.
Jednocześnie Zamawiający dopuścił op. 10l i op. 1l., czy naleŜy dokonać przeliczeń innych
wielkości opakowań tak aby sumarycznie otrzymać ilość nie mniejsza niŜ określona przez
zamawiającego czyli 50litrów.? Czy naleŜy wyceniać pełne opakowania ? Odpowiedź: naleŜy
dokonać przeliczeń innych wielkości opakowań tak aby sumarycznie otrzymać ilość nie
mniejsza niŜ określona przez zamawiającego czyli 50litrów
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Zadanie nr 19/poz.2
Pudełka dozujące z chusteczkami do dezynfekcji powierzchni Pursept-A firmy BRAND nr kat.
945 57 10 . Brak w ofercie Firmy Brand takiego nr katalogowego .Odpowiedź: Jest to produkt
wg katalogu Witko lub równowaŜny.
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