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WYJAŚNIENIA nr 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje,
iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę odczynników
laboratoryjnych w 2010 r. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :
Pytanie nr 1
Dot. zadania nr 8.9A
W związku z wycofaniem z oferty firmy BioMerieux podłoża AMAC w op. 6x200 ml, czy Zamawiający wyraża
zgodę na zaoferowanie podłoża SMAC konfekcjonowanego po 20 płytek w liczbie 200 opakowań w pełni
równoważących 50 opakowań konfekcjonowanych 6 x 200 ml? Odpowiedź: tak, dopuszczamy złożenie takiej
oferty
Pytanie nr 2
Dot. zadania nr 7.19
Czy pozycje 6 i 9 dotyczą tego samego produktu? Odpowiedź: tak.
Pytanie nr 3
Dot. zadania nr 7.19
W pozycji 2 wymieniony jest produkt, który w katalogu nie istnieje (Anti human CD14 Macs Beads op. a 2 ml
nr 130-150-201). Czy jest to wynikiem błędu, a pozycja ta faktycznie dotyczy produktu o nazwie: Anti human
CD14 macs Beads op. a 2 ml nr 130-050-201? Odpowiedź: zaistniała pomyłka, chodzi o produkt: Anti
human CD14 macs Beads op. a 2 ml nr 130-050-201
Pytanie nr 4
Dot. zadania 12.38, pkt. 1: "Sondy typu TagMan, znakowane fluorescencyjnie", 10 szt.:
Czy Zamawiający, w związku z zależnością ceny sondy od jej długości, skali syntezy i rodzaju
fluoroforu, może dokładniej opisać sondy, które planuje zamówić (rodzaj modyfikacji końca 5' i 3',
maksymalna ilość nukleotydów, skala syntezy - do wyboru: 20 nmol (OD powyżej 1); 200 nmol (OD
powyżej 2,5); 1000 nmol (OD powyżej 6))? Odpowiedź: przewidujemy około 5 sond , wielkość 20-

25nt, modyfikacje 5' FAM a 3' TAMRA lub BHQ1, skala syntezy najmniejsza - 20nmoli
Pytanie nr 5
Dot. zadania 12.38, pkt. 2: "Startery 10 OD", 20 szt.:

Czy Zamawiający, w związku z zależnością ceny startera od jego długości, może podać ilość
nukleotydów wchodzących w skład jednego startera (bądź przynajmniej podać maksymalną długość
startera, jaki planuje zamówić)? Odpowiedź: planujemy kupno starterów 20-27 nukleotydowych
Pytanie nr 6
Dot. zadania 6.26
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie w oddzielne zadanie produktów nr 4,5, 7 i 8?
Odpowiedź: tak, wykreśla się pozycję nr 4, 5, 7 i 8 z zadania 6.26 i tworzy się zadanie 6.26A, w skład
którego wchodzą wykreślone pozycje.
Pytanie nr 7
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie w oddzielne zadanie produktów nr 2, 22 i 23 z
zadania 14.10? Odpowiedź: tak, wykreśla się pozycję nr 2, 22 i 23 z zadania 14.10 i tworzy się zadanie
14.10A, w skład którego wchodzą wykreślone pozycje.
Pytanie nr 8
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w § 1 ust. 2 umowy zapisu „Przewiduje się
możliwość zmniejszenia ilości zamawianych odczynników w przypadku wstrzymania lub zaprzestania
produkcji przez Wykonawcę”? Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do § 1 ust. 2
umowy takiego zapisu.

