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Wyjaśnienia nr 2
Dot. przetargu DZ-2501/21830/2466/13
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na
podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie 1 dot. zad. zadania 12 pozycji nr 2.
Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie czy nie nastąpił błąd w opisie wielkości opakowania,
gdyż odczynnik o podanym referencyjnym numerze katalogowym występuje w katalogu
producenta w opakowania wystarczającym na 100 oraz 500 reakcji
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opakowań wystarczających na 100 reakcji

Pytanie 2 dot. zad. zadania 98
Uprzejmie informujemy, iż produkt wyspecyfikowany w zadaniu 98 „Wzorce i certyfikowane
materiały odniesienia AMBION lub równoważne” został wycofany z produkcji.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 3 dot. dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 3, podpunkt 3.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o: „ lub Wykonawca zapewni
stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu ) do kart charakterystyki produktu na
swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą
emailową lub w formie wydrukowanej.” Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku
naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz
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z towarem. Ze względów na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty
w formie elektronicznych plików na naszej stronie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 4 dot. dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 3, podpunkt 3.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu dla zadań 1, 5, 12, 19, 21, 27, 37,
49, 55, 57, 82, 95, 96, 98, 101 o następującą treść?: „ dla produktów dla których Wykonawca
nie dostarczył oświadczenia dotyczącego okresu gwarancji, przyjmuje się okres gwarancji min
9 miesięcy licząc od daty dostawy.” Te produkty na opakowaniu których nie ma informacji
dotyczącej gwarancji posiadają 9 miesięcy gwarancji licząc od daty dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 5 dot. wzoru umowy §4 ust. 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: ,,Zamawiający za dostarczone i odebrane
odczynniki zapłaci Wykonawcy cenę stanowiącą iloczyn ilości odebranych odczynników oraz
cen jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 1. Zamawiający dokona zapłaty
należności w ciągu 21 dni od otrzymania oryginału faktury doręczonej wraz ze zrealizowanym
zamówieniem.” ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 6 dot. wzoru umowy §5 ust. 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
Pytanie 7 dot. wzoru umowy §6 ust. 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
Pytanie 8 dot. wzoru umowy §6 ust. 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 35 lub 30%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 9 dot. wzoru umowy §7 ust. 1 pkt 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce sformułowania w brzmieniu:
,,Powyższa zmiana nie jest zmiana umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania
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dodatkowych oświadczeń.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
Pytanie 10 dot. wzoru umowy §9
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce sformułowania w brzmieniu:
,,Z zastrzeżeniem §7 ust. 1 pkt 1.”
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
Pytanie 11 dot. wzoru umowy §5 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, których termin ważności
wyrażony jest w miesiącach i wynosi min. 6 od daty dostawy do Zamawiającego?
Uzasadnienie: Producent nie ma obowiązku podawania daty produkcji na etykiecie wyrobu.
Dla Zamawiającego istotny jest termin ważności.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Modyfikacja nr 2
Dot. przetargu DZ-2501/21830/2466/13
Państwowy Instytut Weterynaryjny -Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Puławach informuje, iż została wprowadzona następująca zmiana w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dot. przetargu na sukcesywną dostawę odczynników i zestawów do
biologii molekularnej w 2014 roku do PIWet-PIB w Puławach oraz oddziału PIWet-PIB –
Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli DZ-2501/24020/2715/13
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 8 – projekt umowy
§ 4 ust 1 - Zamawiający za dostarczone i odebrane odczynniki zapłaci Wykonawcy cenę
stanowiącą iloczyn ilości odebranych odczynników oraz cen jednostkowych brutto określonych
w załączniku nr 1. Zamawiający dokona zapłaty należności w ciągu 21 dni od otrzymania
oryginału faktury doręczonej wraz ze zrealizowanym zamówieniem.

§ 5 ust 3 podpunkt 3.3 - 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 żądanie Zamawiającego
niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej
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§ 5 ust 3 podpunkt 3.4 - oznaczenia na opakowaniu długości okresu gwarancji , a w przypadku
braku takiego oznaczenia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z produktem
dokumentu poświadczającego ten termin. Dla produktów dla których Wykonawca nie
dostarczył oświadczenia dotyczącego okresu gwarancji, przyjmuje się okres gwarancji min 9
miesięcy licząc od daty dostawy.
§ 5 ust 5 - Wykonawca zobowiązany jest dostarczać odczynniki o najdłuższym, dostępnym w
magazynie Wykonawcy okresie ważności, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może wynosić
mniej niż min 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
§ 6 ust 2 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 35% ceny
dostarczonych odczynników w przypadku, gdy określony w ofercie Wykonawcy dostarczony
produkt równoważny nie spełnia warunku równoważności.
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