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Modyfikacja nr 2 oraz wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, Ŝe
wpłynęły pytania ze strony wykonawców, poniŜej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:
Pytanie 1 (dotyczy: zadanie 6.2, 7.3.1, 7.14.8): Które oddziały PIWet-PIB będą końcowymi
uŜytkownikami materiałów wyspecyfikowanych na przykładzie materiałów ATCC? Wyjaśnienie: ze
względu na wymagania ATCC, materiały ATCC mogą być wysyłane do tych organizacji/jednostek, które
posiadają załoŜone konto ATCC.
Odpowiedź: Końcowymi uŜytkownikami będą pracownicy zakładów naukowych w Instytucie
w Puławach.
Pytanie 2 (dotyczy: zadanie 6.2, 7.3.1, 7.14.8): Czy Zamawiający wyraŜa zgodę, by na Ŝyczenie
Wykonawcy, do zamówień wysyłanych przez Zamawiającego dołączany był formularz zamówienia wg
wzoru Wykonawcy.
Odpowiedź: W przypadku tych zadań Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie 3 (dotyczy: zadanie 6.2, 7.3.1, 7.14.8): Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na dostawę
produktów w dni robocze, w godzinach 9-17, z zastrzeŜeniem, Ŝe zawiadomienie o wysłaniu przesyłki z
numerem listu przewozowego będzie przesłane nie później niŜ przed południem w dniu dostawy.
Odpowiedź: W przypadku tych zadań Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie 4 (dotyczy: zadanie 6.2, 7.3.1): Czy zamawiający akceptuje, Ŝe materiały ATCC w zadaniu
6.2 i 7.3.1 mogą nie mieć określonej daty waŜności? (dotyczy § 4, pkt. 3.5 i 5.2 wzoru umowy)
Wyjaśnienie: ATCC nie określa terminów waŜności dla szczepów mikroorganizmów pakowanych w
podwójne ampułki szklane, linii komórkowych oraz wirusów. Jednocześnie informujemy, Ŝe zgodnie z
MTA (Umowa o Przekazaniu Materiału) ATCC zobowiązuje się do udzielenia 30 dniowej gwarancji od
daty wysyłki na przeŜywalność materiałów biologicznych ATCC (komórek, mikroorganizmów), pod
warunkiem postępowania zgodnego z dostarczoną instrukcją. Jakiekolwiek inne cechy komórek oraz
mikroorganizmów ATCC nie są objęte gwarancją producenta ani Wykonawcy.
Odpowiedź: W przypadku materiałów objętych zadaniem 6.2 i 7.3.1 zamawiający wyraŜa zgodę na
wskazane rozwiązanie.
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Pytanie 5 (dotyczy: zadanie 6.2, pozycja 2 i 3): Czy zamawiający wyraŜa zgodę na wypełnienie i
podpisanie przez końcowego uŜytkownika oraz przez przedstawiciela dyrekcji formularza „Customer
Acceptance of Responsibility”? (dla kaŜdego zamówienia z produktem wymagającym CAR form
osobny formularz). List taki wysyłany jest drogą elektroniczną przez ATCC po złoŜeniu zamówienia do
producenta.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie 6 (dotyczy: zadanie 6.2, 7.3.1, 7.14.8): Czy Zamawiający akceptuje umowę ATCC MTA
(Umowę o Przekazaniu Materiału ATCC)? Akceptacja tej Umowy jest wymagana przez producenta
– kolekcję ATCC. Wyjaśnienie: Umowa zobowiązuje Wykonawcę m.in do zapewnienia, Ŝe przedmiot
umowy jest wolny od wad prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. Umowa MTA
z ATCC nakłada równieŜ ograniczenia w zakresie wykorzystania materiałów biologicznych ATCC
– prawa do ich komercyjnego wykorzystania często naleŜą do deponujących lub do kolekcji, końcowy
uŜytkownik bez pisemnej zgody ATCC moŜe wykorzystywać materiały ATCC tylko w zakresie
określonym w MTA oraz nie moŜe przekazywać materiałów ATCC ani ich pochodnych do innych
jednostek, z wyłączeniem przypadków określonych w MTA.
Odpowiedź: Tak, zamawiający akceptuje umowę ATCC MTA i oświadcza, Ŝe w przypadku
wyboru oferty oferującej materiały ATCC, wypełni i podpisze umowę ATCC MTA przed
złoŜeniem pierwszego zamówienia.
Pytanie 7 (dotyczy: zadanie 6.2, pozycja 2 i 3): Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wydłuŜenie
terminu dostawy do 6 tygodni od dnia złoŜenia zamówienia. Produkty z tych pozycji wysyłane są przez
producenta dopiero po podpisaniu formularza „Customer Acceptance of Responsibility”.
Odpowiedź: W tym przypadku Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie 8 (dotyczy: zadanie 7.3.1, pozycja 1): Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wydłuŜenie terminu
dostawy do 6 tygodni od dnia złoŜenia zamówienia. Wyjaśnienie: Producent musi uzyskać dodatkowe
zezwolenie eksportowe.
Odpowiedź: W tym przypadku Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie 9 (dotyczy: zadanie 6.2, pozycja 4 i 6): Czy zamawiający wyraŜa zgodę na wydłuŜenie
terminu realizacji zamówienia w przypadku gdy materiał będzie okresowo niedostępny w momencie
otrzymania zamówienia zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraŜa zgodę. W takim przypadku wykonawca będzie miał
obowiązek kaŜdorazowo wystąpić pisemnie z wnioskiem do Zamawiającego o wyraŜenie zgody na
realizację zamówienia w terminie przekraczającym 4 tyg. Wykonawca zobowiązany będzie do
wskazania daty realizacji zamówienia. W przypadku braku zgody zamawiającego na podany
termin, zamówienie zostanie wycofane.
PowyŜszy sposób działania dotyczyć będzie jedynie materiałów objętych zadaniem 6.2, poz. 4 i 6.
Pytanie 10 (dotyczy: zadanie 6.2, 7.3.1, 7.14.8): Jaka będzie minimalna wielkość kaŜdej dostawy?
Wyjaśnienie: informacja ta pomoŜe skalkulować i uwzględnić w cenach odczynników koszty transport z
zagranicy.
Odpowiedź:
Zadanie 6.2
•

pozycja 1-3 – jedno zamówienie

•

pozycja 4-6 i 8 – jedno zamówienie

•

pozycja 9-10 – jedno zamówienie
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Zadanie 7.3.1
•

pozycja 1 – jedno zamówienie

•

pozycja 2 – jedno zamówienie

Zadanie 7.14.8
•

pozycja 1 – cztery zamówienia

•

pozycja 3 – po jednym zamówieniu na kwartał, wielkość jednego zamówienia 11 butelek,
w ostatnim kwartale 12 butelek

Pytanie 11 (dotyczy: zadanie 7.14.8): Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w zadaniu
7.14.8 poŜywek z minimum 4-miesięcznym okresem waŜności od daty dostawy.
Odpowiedź: W tym przypadku Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie 12 (dotyczy: umowa § 5 ust. 2): Czy Zamawiający wyraŜą zgodę na obniŜenie wysokości kary
umownej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody i utrzymuje karę na poziomie 50% ceny, z tym Ŝe
uściśla, iŜ kara będzie liczona na podstawie ceny odczynników, które nie spełniły warunku
równowaŜności do wymaganych przez Zamawiającego, z dostawy w której znalazły się te
odczynniki.
Pytanie 13 (dotyczy: umowa § 5 ust. 1): Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraŜa zgodę na
zmianę § 5 ust. 1 umowy na: „Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w
przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w § 4 ust. 2 umowy z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy w wysokości 0,2 % zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za kaŜdy
dzień zwłoki.”
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian, poniewaŜ termin „zwłoka”, wyraźnie
w odróŜnieniu od „opóźnienia”, wskazuje na przyczynę opóźnienia dostawy, za którą
odpowiedzialność ponosi Wykonawca (taka, która jest od niego zaleŜna). W przypadku, gdy
dostawa towaru jest opóźniona z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, kara nie będzie
naliczana.
Pytanie 14 (dotyczy: zadanie 2.3.3, pozycja 18 i 19): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie
etestów pakowanych w blistry lub pojedynczo, w opakowaniach zbiorczych po 30 sztuk? Producent
wyspecyfikowanych produktów wycofał z rynku produkty konfekcjonowane w gąbkach i w ich miejsce
wprowadził testy konfekcjonowane w blistrach lub pojedynczych paskach o tych samych
właściwościach.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W przypadku zaoferowania produktu
w opakowaniach zbiorczych po 30 szt. prosimy o zaoferowanie 7 opakowań po 30 szt. w pozycji 18
i 7 opakowań po 30 szt. w pozycji 19.

Pytanie 15 (dotyczy: zadanie 1.5, pozycja 5 i 6): Czy Zamawiający wyłączy pozycje nr 5 i 6
z zadania nr 1.5.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy tych pozycji z zadania. Wniosek o wyłączenie został złoŜony
zbyt późno, by Zamawiający mógł stworzyć odrębne zadanie dla tych 2 produktów. Wyłączenie
oznaczałoby więc usunięcie produktów z przetargu. Usunięcie z przetargu byłoby natomiast
bezzasadne, poniewaŜ uzasadnieniem wyłączenia nie jest brak moŜliwości zaoferowania produktu
(np. wstrzymanie produkcji). Dodatkowo naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe wskazane pozycje są jednymi
najbardziej znaczących pod względem wartości w pakiecie 1.5.
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Ponadto informujemy, Ŝe zostały wprowadzone następujące zmiany do specyfikacji:
Do treści umowy:
1. Zamawiający dodaje wyjaśnienie dot. § 4. ust. 5 pkt 5.2 i 5.3 następującej treści: „W przypadku
określenia na etapie ogłoszonego postępowania, w wyjaśnieniach do SIWZ, szczegółowych zapisów
dot. terminów waŜności odczynników z konkretnych zadań/pozycji, treść umowy w § 4. ust. 5 pkt 5.2
i 5.3 zostanie zastąpiona zapisami zgodnymi z treścią udzielonych wyjaśnień.”,
2. Zamawiający dodaje wyjaśnienie dot. § 4. ust. 2 następującej treści: „W przypadku określenia na
etapie ogłoszonego postępowania, w wyjaśnieniach do SIWZ, szczegółowych zapisów dot. terminów
dostawy odczynników z konkretnych zadań/pozycji, treść umowy w § 4. ust. 2. zostanie zastąpiona
zapisami zgodnymi z treścią udzielonych wyjaśnień.”,
3. Zamawiający dodaje w § 1. ust. 4., w następującym brzmieniu: „W przypadku umowy na materiały
ATCC z zadania 6.2, 7.3.1, 7.14.8, zamawiający podpisze umowę ATCC MTA przed złoŜeniem
pierwszego zamówienia na materiały ATCC.”
4. Zamawiający dodaje w § 1. ust. 5., w następującym brzmieniu: „W przypadku umowy na materiały
ATCC, z zadania 6.2, poz. 2, 3 Zamawiający przy zamówieniu będzie podpisywał formularz
„Customer Acceptance of Responsibility”.”
5. Zamawiający dodaje w § 2., w ust. 2., po kropce o następujące sformułowanie „a w przypadku
materiałów ATCC z zadania 6.2, 7.3.1 oraz 7.14.8 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 9:00 do 17:00.”
6. W przypadku umowy na zadanie 6.2 do umowy będzie dodany w § 4. ust. 2a, w następującym
brzmieniu: „W przypadku gdy materiały z zadania 6.2 poz. 4 i 6 będą okresowo niedostępne,
Wykonawca będzie miał obowiązek kaŜdorazowo wystąpić pisemnie z wnioskiem do zamawiającego
o wyraŜenie zgody na realizację zamówienia w terminie przekraczającym 4 tyg. Wykonawca
zobowiązany będzie do wskazania daty realizacji zamówienia. W przypadku braku zgody
zamawiającego na podany termin, zamówienie zostanie wycofane.”
7. Wykreśla się z umowy pkt 1 z ust. 5. § 2.: „kaŜdorazowego informowania Zamawiającego
o terminach waŜności odczynników dostępnych w magazynie Wykonawcy”, konsekwencją tego
wykreślenia jest zmiana numeracji pozostałych pkt w § 2. ust. 5.
8. § 5. ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu
kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w § 4 ust. 2 umowy
w wysokości 0,2% zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za kaŜdy dzień zwłoki.”
9. Zamawiający dodaje do treści pkt 1.3 w ust. 1 w § 6. następujący zapis: „Zmiana ta nie wymaga
dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.”, tym samym pkt ten otrzymuje
nowe brzmienie: „Zmiana cen jednostkowych brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.
Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.”
Konsekwencją powyŜszej zmiany jest zmiana § 8., który otrzymuje nowe brzmienie: „Wszelkie
zmiany do umowy wymagają pisemnej formy aneksu, z zastrzeŜeniem § 6. ust. 1 pkt 1.3.”
10. Zamawiający dodaje do treści § 4 ust 3, pkt 3.3 następujący zapis: „lub Wykonawca zapewni stały
dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu ) do kart charakterystyki produktu na swojej stronie
internetowej, a na Ŝądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie
wydrukowanej”, tym samym pkt ten otrzymuje nowe brzmienie: „dołączenia karty charakterystyk
substancji niebezpiecznych w języku polskim lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu
(24h, 7 dni w tygodniu ) do kart charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej, a na
Ŝądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.”
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11. § 5 ust 2 zyskuje nowe brzmienie: „W przypadku, gdy w trakcie stosowania produktu

równowaŜnego do produktu określonego przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia okaŜe się, Ŝe nie spełnia on warunku równowaŜności, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 50% ceny odczynników, które nie spełniły warunku
równowaŜności, z dostawy w której znalazły się te odczynniki”
12. § 6 ust 1 pkt 1.4 zyskuje nowe brzmienie: „Zmniejszenie ilości odczynników lub zastąpienie, za
zgodą Zamawiającego, odczynnikami o nie gorszych parametrach w przypadku wstrzymania lub
zaprzestania produkcji przez producenta”.
13. W § 6 ust 1 dodaje się nowy pkt 1.5. w brzmieniu: „Zmiana terminu dostawy, w sytuacji
uzasadnionej, gdy brak moŜliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę np. siła wyŜsza.”.

Do opisu przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1.18 (Odczynniki lab. - katalog FOSS ELECTRIC lub równowaŜne)
wykreśla się następujące pozycje:
Pozycja 1: BactoScan 8000 Control Sample (nr katalogowy: (P/N 59559), ilość: 1 op.
Pozycja 2: Buffer Powder (nr katalogowy: P/N 431163), ilość: 4 op.
Pozycja 3: Buffer Reagent E, op. a' 4 torebki po 354g (nr katalogowy: 1030773), ilość: 1 op.
Pozycja 4: Calibration Suspension BZ (nr katalogowy: P/N 431791), ilość: 1 op.
Pozycja 5: Emulsifier (nr katalogowy: P/N 431197), ilość: 2 op.
Pozycja 6: Enzyme (nr katalogowy: P/N 431189), ilość: 1 op.
Pozycja 7: Fossomatic Dye Tablets (nr katalogowy: P/N 342147), ilość: 1 op.
Zadanie 1.24 (Odczynniki lab. - katalog Invitrogen lub równowaŜne)
wykreśla się następujące pozycje:
Pozycja 8: SL2 Sigmacote (nr katalogowy: SL2-25ML), ilość: 1 op.
Zadanie 4.4 (surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych firmy Bioveta lub
równowaŜne)
wykreśla się następujące pozycje:
Pozycja 4: Ekstrakt wąglikowy, amp. á 1 ml, 2 róŜne serie i daty waŜności w ciągu roku, ilość: 2 op.
Pozycja 6: Surowica Bacillus anthracis dodatnia, 5 ml, 2 róŜne serie i daty waŜności, ilość: 4 op.
Zadanie 5.26 (wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog Toronto Research
Chemicals (Kanada) lub równowaŜne)
wykreśla się następujące pozycje:
Pozycja 16: trans-bifentryna-d5_ op/1 mg (nr katalogowy: B383007), ilość: 1 op.
następujące pozycje otrzymują nowe brzmienie:
Pozycja 4: Zamawiający zmienia liczbę nazwę zamawianego związku, tym samym pozycja 4 uzyskuje
brzmienie:
Florfenicol Amine Hydrochloride, op./10 mg (nr katalogowy: F405770), ilość: 1 op
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Pozycja 14: Zamawiający zmienia liczbę nazwę zamawianego związku, tym samym pozycja 4 uzyskuje
brzmienie:
Thiamphenicol-methyl-d3, op./10mg (nr katalogowy: T344163), ilość: 1 op
Zadanie 6.2 (wzorce i CRM stosowane w analizach mikrobiologicznych wg katalogu ATCC lub
równowaŜne)
następujące pozycje otrzymują nowe brzmienie:
Pozycja 6: Paenibacillus larvae (nr katalogowy: ATCC 9545), ilość: 1 op.
Pozycja 8: Paenibacillus larvae (nr katalogowy: ATCC 49843), ilość: 1 op.
Zadanie 7.7.5 (hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - poŜywki dla Enterobacteriaceae
(Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy Biomerieux lub równowaŜne)
następujące pozycje otrzymują nowe brzmienie:
Pozycja 4: Zamawiający zmienia nr katalogowy wymaganego produktu z 42601 na AEB623207, tym
samym pozycja 4 uzyskuje brzmienie:
Agar VRBG (nr katalogowy: AEB623207), ilość: 20 op.
Pozycja 5: Zamawiający zmienia nr katalogowy wymaganego produktu z 42617 na AEB623257, tym
samym pozycja 5 uzyskuje brzmienie:
Agar VRBG (nr katalogowy: AEB623257), ilość: 20 op.
Pozycja 8: Zamawiający zmienia nr katalogowy wymaganego produktu z 42114 na AEB121609, liczbę
opakowań z 45 po 20 szt. na 9 op. po 100 szt tym samym pozycja 8 uzyskuje brzmienie:
Bulion Mueller-Kauffmanna, op./100 szt. (nr katalogowy: AEB121609), ilość: 9 op.
Pozycja 17: Zamawiający zmienia nr katalogowy wymaganego produktu z 42607 na 43391, liczbę
opakowań z 50 op. na 180 op. po 20 szt płytek tym samym pozycja 17 uzyskuje brzmienie:
SMAC Agar, op./20 szt. płytek (nr katalogowy: 43391), ilość: 180 op.
Zadanie 7.11.3 (hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - poŜywki dla Listeria +
suplementy Biomerieux lub równowaŜne)
następujące pozycje otrzymują nowe brzmienie:
Pozycja 1: Zamawiający zmienia nr katalogowy wymaganego produktu z 43641 na AEB520080, tym
samym pozycja 1 uzyskuje brzmienie:
Agar OAA 90mm (nr katalogowy: AEB520080), ilość: 90 op.
Pozycja 2: Zamawiający zmienia nr katalogowy wymaganego produktu z 43560 na AEB522000, tym
samym pozycja 2 uzyskuje brzmienie:
Agar OXFORD (nr katalogowy: AEB522000), ilość: 30 op.
Zadanie 7.12.8 (hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - poŜywki ogólnego przeznaczenia
+ suplementy Biomerieux lub równowaŜne)
następujące pozycje otrzymują nowe brzmienie:
Pozycja 1: Zamawiający zmienia nr katalogowy wymaganego produktu z 42045 na AEB620707, tym
samym pozycja 1 uzyskuje brzmienie:
Agar PCA (nr katalogowy: AEB620707), ilość: 10 op.

Strona 6/7

Zadanie 7.14.8 (hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowli ATCC lub
równowaŜne)
wykreśla się następujące pozycje:
Pozycja 2: F12K Medium op. a 500 ml (nr katalogowy: 30-2004), ilość: 1 op.
następujące pozycje otrzymują nowe brzmienie:
Pozycja 1: Zamawiający zmienia liczbę wymaganych opakowań z 21 op. na 20 op., tym samym
pozycja 1 uzyskuje brzmienie:
Dulbecco Eagle (DMEM) z 4 mM L-glutaminy +4,5g/l glukozy + 1,5g/l , op./0,5 L (nr katalogowy: 302002 ), ilość: 20 op.
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