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WYJAŚNIENIA NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że ze strony
Wykonawców wpłynęły następujące pytania:
PYTANIE 1:
Czy możliwa jest zmiana zapisu zawartego w par. 4 przesłanej propozycji umowy na treść jak
poniżej:
„Całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do
kwoty stanowiącej równowartość 100 % całkowitego wynagrodzenia netto wykonawcy
określonego w §3 ust. 1.
Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody pośrednie, w szczególności utracone korzyści jest
wyłączona.”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy w zaproponowanej formie.
PYTANIE 2:
a) W zaproszeniu podany jest termin realizacji usługi określony jako: 7 dni od daty otrzymania
zamówienia, niestety nie jest on możliwy do dotrzymania gdyż standardowy termin
oczekiwania na dostawę baterii od producenta to 4 do 5 tygodni.
b) W zaproszeniu podany termin to 7 dni zaś w formularzu ofertowym oferent zobligowany jest
do jego wskazania, czy zatem wskazanie terminu dłuższego niż w zapytaniu nie będzie
podstawą do wykluczenia oferty ?
ODPOWIEDŹ:
a) Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni od otrzymania
zamówienia. Stosowna modyfikacja została wprowadzona do Zaproszenia do złożenia oferty
oraz wzoru Zaproszenia.
b) Zgodnie z pkt. XV Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 16.08.18 r.:
Zamawiający odrzuca ofertę gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty.
Wskazanie terminu dłuższego niż wskazany przez Zamawiającego skutkowało będzie
odrzuceniem oferty.
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PYTANIE 3:
Ostatnie pytanie dotyczy okresu gwarancji w zaproszeniu podany jest termin gwarancji
określony jest jako: 24 miesiące.
Jak należy odnieść się do terminu wskazanego w zaproszeniu ?
W zaproszeniu podany termin to 24 miesiące zaś w formularzu ofertowym oferent zobligowany
jest do jego wskazania, czy zatem wskazanie terminu krótszego niż w zapytaniu nie będzie
podstawą do wykluczenia oferty ?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z pkt. XV Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 16.08.18 r.:
Zamawiający odrzuca ofertę gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty.
Wskazanie terminu krótszego niż wskazany przez Zamawiającego skutkowało będzie
odrzuceniem oferty.
PYTANIE 4:
Czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty w formie wiadomości e-mail z załączonym
formularzem ofertowym ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą mailową.
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