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WYJAŚNIENIA nr 1 do siwz na dostawę aparatury laboratoryjnej
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje , iŜ
wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę aparatury laboratoryjnej . PoniŜej podano treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :
Pytanie nr 1 / zadanie nr 3
Czy Zamawiający w zadaniu 3 (aparat do elektroforezy) wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, dla którego
długość Ŝelu wynosi 10,2 cm, a nie 10 cm jak wskazane w specyfikacji? Pozostałe parametry są zgodne z
wymaganiami bądź lepsze (np. 0,6 l buforu, a nie 0,8 l).Odpowiedź : zamawiający wyraŜa zgodę .
- Prosimy o wyjaśnienie, jak naleŜy rozumieć uŜycie słowa „do” w opisie aparatu w pakiecie 3. Czy

zapisy „do 15 cm”, „do 10 cm” i „do 0,8 litra” oznaczają, Ŝe wartości te w zaoferowanym aparacie nie
mogą przekroczyć tych podanych w specyfikacji (czyli na przykład aparat z Ŝelem 5x5cm i objętością
buforu 0,1 litra spełniałby te wymagania) czy teŜ aparat ma umoŜliwiać korzystanie z Ŝelu 10x15 cm i
buforu 0,8 litra? Odpowiedź : aparat do elektroforezy musi w wyposaŜeniu posiadać 2 grzebienie po 20
studzienek i objętość buforu nie moŜe przekraczać 0.8 litra. To są dwa najwaŜniejsze parametry jakie
mają być spełnione (20 studzienek nie zmieści się na Ŝelu 5x5 cm).
Pytanie nr 2 / Dotyczy siwz
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złoŜenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających wymagania
zawarte w opisie przedmiotu zamówienia – folder, katalog lub karty katalogowe zawierające opis oferowanego
produktu w języku angielskim. Odpowiedź : zamawiający wyraŜa zgodę .
- Prosimy Zamawiającego o zmianę wymaganego terminu wykonania zamówienia do 7 tygodni od podpisania
umowy. Prośbę naszą motywujemy moŜliwością konieczności złoŜenia zamówienia bezpośrednio u producenta,
a co za tym idzie, zwiększeniem czasu niezbędnego do sprowadzenia przedmiotu zamówienia i ewentualną
koniecznością dokonania procedury celnej. Odpowiedź : zamawiający wyraŜa zgodę .
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie instrukcji obsługi aparatu do elektroforezy poziomej w języku
angielskim. Odpowiedź : zamawiający wyraŜa zgodę .

