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WYJAŚNIENIA nr 4 do siwz na dostawę materiałów pomocniczych

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje , iŜ
wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę materiałów pomocniczych do PIWet-PIB w roku 2010 . PoniŜej podano treść zapytań oraz
udzielonych odpowiedzi :
Pytanie 1/Zadanie 2.1
poz.3 Zamawiający podaje numer katalogowy produktu który został wycofany przez producenta, czy
w to miejsce Zamawiający wyrazi zgodę na zamiennik o numerze katalogowym 142475?
Odpowiedź : tak , pozycja ta znajduje się w zadaniu 2.1.1 .
poz. 5 Czy sugerując produkt o numerze 156340 Zamawiający ma na myśli butelki o powierzchni
hodowlanej 25 cm2 i pojemności roboczej 7 ml? Odpowiedź : tak , pozycja ta znajduje się w zadaniu
2.1.1 .

poz. 6 Czy sugerując produkt o nr 156472 Zamawiający ma na myśli butelki o powierzchni
hodowlanej 75 cm2 i pojemności roboczej 25 ml? Odpowiedź : tak , pozycja ta znajduje się w zadaniu
2.1.1 .

poz. 9 Sugerowane przez Zamawiającego płytki 4-dołkow o nr 176740 pakowane są po 120 szt. Czy
Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie płytek pakowanych inaczej? Prosimy o podanie jaką ilość
opakowań zaoferować. Odpowiedź : prosimy o zaoferowanie 2 opakowań po 120 sztuk .
poz. 1 i 2 Zamawiający podaje ten sam numer katalogowy, prosimy o połączenie tych pozycji w jedną,
w celu ujednolicenia arkusza cenowego Odpowiedź : zamawiający nie wyraŜa zgody .
poz. 4, 12, 21, 30 i 34 Zamawiający podaje ten sam numer katalogowy, prosimy o połączenie tych
pozycji w jedną. Odpowiedź : pozycje te znajdują się w zadaniu nr 2.1.1 , pozycje - 12,21 oraz 34
łączy się w pozycję 12 = 111 opakowań ; pozycje 4 i 30 łączy się poz. 4 = 1200 sztuk .

poz. 7 i 27 Zamawiający podaje ten sam numer katalogowy, prosimy o połączenie tych pozycji w
jedną. Odpowiedź : zamawiający nie wyraŜa zgody .
poz. 5, 26 i 33 Zamawiający podaje ten sam numer katalogowy, prosimy o połączenie tych pozycji w
jedną. Odpowiedź : zamawiający nie wyraŜa zgody .
poz. 16 produkt o numerze 177399 jest sprzedawany w minimalnym opakowaniu po 16 szt. Czy
zamawiający dopuści tak opakowane komory? Odpowiedź :tak .
poz. 3- płytki do hodowli 24-basenikowe nr kat. 143982 (100sztyk) – Jako, Ŝe opakowanie handlowe
producenta zawiera 75sztuk, czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie 1opakowania (75sztuk),
czy preferuje zaoferowanie 2 opakowań (150sztuk) ? Odpowiedź : poz. 3 znajduje się w zadaniu
2.1.1. , prosimy o zaoferowanie 1 op/75 szt .
poz.5 - butelki do hodowli,poj. 50 ml, nr kat.156340 700sztuk- Wskazany produkt sprzedawany jest w
opakowaniach zbiorczych po 200sztuk, czy w związku z tym Zamawiający wyraŜa zgodę na
zaoferowanie 4opakowań a 800sztuk łącznie, wskazanych butelek, czy preferuje zmianę liczby sztuk
na 600 (3 opakowania handlowe) ? Odpowiedź : poz. 5 znajduje się w zadaniu 2.1.1 , prosimy o
zaoferowanie 4 opakowań po 200 sztuk czyli łącznie 800 sztuk .
poz. 7 - skrobaki cell scraper, 23 cm, nr kat 179693 400sztuk – opakowanie handlowe producenta
zawiera 250sztuk- czy Zamawiający zgadza się na przedstawienie oferty na 2 opakowania ,łącznie
500sztuk? Odpowiedź : tak .

poz. 24 - Probówki do gł. mroŜenia, 375418 a 1,8 ml –2000sztuk – opakowanie handlowe zawiera
1800 sztuk- Czy Zamawiający zgodzi się w związku z tym na zaoferowanie 1opakowania handlowego
czyli 1800sztuk ? Odpowiedź : tak
poz. 25 - Probówki do gł. mroŜenia, 377224 a 1 ml- 500sztuk. Opakowanie handlowe zwiera
2000sztu- czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pełnego opakowania, czyli 2000 sztuk?
Odpowiedź : tak
Pytanie 2/Zad. 3.7
poz. 3 i 7 produkt sugerowany przez Zamawiającego o numerze 373660 pakowany jest w opakowania
po 320szt. Prosimy o połączenie tych pozycji i podanie ile opakowań takiej wielkości interesowałby
Zamawiającego. Odpowiedź : łączą się w pozycję 3 , łącznie 5 opakowań .
poz. 5 probówki do mroŜenia sugerowane przez Zamawiającego o numerze 368632 mają pojemność
roboczą 1,8 ml i pakowane są po 450szt. Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie tego produktu?
Odpowiedź : tak .
poz. 8 Sugerowane probówki o numerze 366079 wykonane są z kopolimeru styrenu a nie z
polipropylenu, czy o takie probówki chodzi Zamawiającemu?
Odpowiedź : tak , chodzi o te probówki .
poz. 18, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli butelki o właściwym numerze 156472
z korkiem typu vent/close? Odpowiedź : tak , znajduje się z w zadaniu 3.7.1 .
poz. 19 Sugerowane są butelki o numerze 156340 które posiadają korki typu vent/close, prosimy o
wyjaśnienie o jaki typ butelek chodzi. Odpowiedź : tak ,znajduje się z w zadaniu 3.7.1 .
poz.22 Zamawiający podaje numer katalogowy produktu, który został wycofany przez producenta, czy
w to miejsce Zamawiający wyrazi zgodę na zamiennik o numerze katalogowym 142475?
Odpowiedź : zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie zamiennika pod warunkiem , Ŝe płytki te
są pakowane pojedynczo . Pozycja ta znajduje się w zadaniu 3.7.1 .

poz. 27 pojemniki o numerze 374187 są pakowane 24 sztuki. Czy Zamawiający zgodzi na
zaoferowanie 1 opakowania po 24szt? Odpowiedź : tak , prosimy o zaoferowanie 1 op/24 szt .
poz. 9 i 15 Zamawiający podaje ten sam numer katalogowy, prosimy o połączenie tych pozycji w
jedną, w celu ujednolicenia arkusza cenowego Odpowiedź : łączą się pozycję 9 , łącznie 8 opakowań .
poz. 2.- Probówki do gł. mroŜenia a 1,8 ml, 50 szt./op. nr katalogowy 375418- 110opakowań
(5500sztuk). Jako, Ŝe producent sprzedaje probówki w opakowaniach zbiorczych 1800sztuk, czy
Zamawiający dopuści zaoferowanie 3 opakowań- 5400sztuk łącznie? Odpowiedź : zamawiający nie
wyraŜa zgody .

poz. 5 - Probówki do głębokiego zamraŜania o poj. 2ml, 480 szt./op., nr kat 368 632- 5opakowań
(2400sztuk). Jako, Ŝe producent sprzedaje produkt pakowany zbiorczo po 1800sztuk, czy
Zamawiający zezwala na zaoferowanie 2 opakowań, czyli łącznie 3600sztuk? Odpowiedź :
zamawiający nie wyraŜa zgody .
poz. 12 - Probówki Nunc do głębokiego mroŜenia; o poj. 1,8 ml, gwint wewnętrzny, pole opisowe,
sterylna, stopka; Woreczki po 50 szt.; Op./450 szt. ;Nunc nr kat. 377267- 1opakowanie. Jako, Ŝe
producent standardowo sprzedaje produkt pakowany zbiorczo po 1800sztuk, czy Zamawiający dopuści
zaoferowanie zbiorczego, czyli 1800sztuk? Odpowiedź : zamawiający nie wyraŜa zgody .

Pytanie 3 / dotyczy treści umowy
Prosimy o modyfikację treści § 1 ust. 2 projektu umowy o następujący zapis:
"Przewiduje się moŜliwość zmniejszenia ilości zamawianych materiałów w stosunku do ilości podanej
w ofercie stanowiącej integralną część umowy jednak nie więcej niŜ 20% wartości zamówienia. W
przypadku niezrealizowania 80% wartości umowy w terminie jej obowiązywania, Zamawiający
dopuszcza moŜliwość przedłuŜenia okresu obowiązywania umowy na czas niezbędny dla
zrealizowania w/w wartości, lecz nie dłuŜej niŜ 1 miesiąc". Odpowiedź :zamawiający nie wyraŜa
zgody .

Pytanie 4 / Zadanie 2.3
Poz. 1: Płytki 96-dołkowe, 3663. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jednostki miary ilości na
pełne opakowanie ? 1 opakowanie zawiera 100 mikropłytek. Odpowiedź : tak .
Pytanie 5 / Zadanie 3.18
Poz. 1: Czy naleŜy podać cenę jednostkową za opakowanie 500 szt. probówek ? Odpowiedź : tak .
Pytanie 6 / Zadanie 3.57
Poz. 1: Płyta grzewcza HCT Basic nr kat. 3384100 została wycofana przez producenta – firmę IKA.
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość złoŜenia oferty na płytę grzewczą C-MAG HP 7 IKATHERM®
nr kat. 3581800 ? Odpowiedź : zamawiający wyraŜa zgodę .
Pytanie 7 / Zadanie 3.114
Poz. 1: Proszę o dokładniejszą charakterystykę lub podanie typu lub nr katalogowego termometru.
Odpowiedź : wykreśla się tę pozycję .
Pytanie 8 / Zadanie 4.1
Poz.1: prosimy o określenie prawidłowej ilości w załączniku nr 1. Odpowiedź : prosimy o
zaoferowanie 20 opakowań .
Pytanie 9 / Zadanie 1.1

Poz. 2: Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie pipety o szerszym zakresie pojemności 0,13µl? Odpowiedź : zamawiający nie wyraŜa zgody .
Pytanie 10 / Zadanie 3.1.4,
Poz. 134: Proszę o podanie pojemności pipety Pasteura. Odpowiedź : 7,5 ml .
Pytanie 11/ Zadanie 1.10,
Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści opakowanie 10 x 96 szt? Odpowiedź :zamawiający nie wyraŜa
zgody .
Pytanie 12 / Zadanie 3.25,
Poz. 1: Prosimy o podanie wielkości opakowania. Odpowiedź : 500 szt/op .
Pytanie 13 / Zadanie 3.30,
Poz. 1: Prosimy o podanie wielkości opakowania. Odpowiedź : 100 szt/op .
Pytanie 14 / Zadanie 3.53,
Poz. 3: Prosimy o podanie typu filtrów i średnicy. Podany numer katalogowy nie odnosi się do
Ŝadnego produktu. Odpowiedź : Glass Microfibre Filters GF/C śred. 24 mm , nr kat 1822 024 wg
katalogu Whatman , w związku z czym tworzy się zadanie 3.53.1 w skład którego wchodzi poz. 3 z
zadania 3.53..

Pytanie 15 / Zadanie 3.2
Poz. 5-8: Proszę o wyjaśnienia czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów ze szkła Duran
zgodnie z opisem czy teŜ ze szkła Simax zgodnie z podanym numerem katalogowym
Odpowiedź : chodzi o szkło Duran .
Pytanie 16 / Zadanie 3.11
Poz. 5-8: Prosimy o wydzielenie poz. 1,2,10 z zadania 3.11 Odpowiedź : tworzy się zadanie 3.11.1 .
Pytanie 17 / zadanie 1.4
Poz. 2- Numer katalogowy 9402060 jest nieaktualny. Obecnie końcówki FT 5ml w pudełkach są
pakowane 5x54 szt. i mają nr kat. 9402070. Czy moŜna zaproponować takie opakowanie?
Odpowiedź : tak , prosimy o zaoferowanie 2 opakowań .
Poz. 17- Numer katalogowy 94052060 dotyczy końcówek 0,2-50µl pakowanych 10x384.
Czy Zamawiający miał te końcówki na myśli? Odpowiedź : tak .
Poz. 19- Numer katalogowy 9401400 jest nieaktualny. Obecnie końcówki FT 1000 EXT w pudełkach
są pakowane 10x96 szt. i mają nr kat. 9401420. Czy moŜna zaproponować takie opakowanie?
Odpowiedź : tak .
Poz. 20- Końcówki FT 200 EXT o nr kat. 9400133 w pudełkach są pakowane 10x96 szt.
Czy moŜna zaproponować takie opakowanie? Odpowiedź : tak .

Poz. 22- Końcówki Finntips Sterile 1000µl pakowane są aktualnie 10x96szt. i mają nr kat. 94052410.
Czy moŜna zaproponować takie opakowanie? Odpowiedź : tak .
Poz. 48- Nr kat. 9401030 dotyczy końcówek 1000µl pakowanych w workach po 1000szt.
Czy zapropanować worki czy pudełka 1op/ 10x96szt o nr kat. 9401110? Odpowiedź :tak .
Poz. 49- 8080LO jest numerem seryjnym opakowania.
Końcówki Finntips 5ml pakowane 1op/500szt sprzedawane są pod nr kat. 9402030.
Czy ten numer Zamawiający miał na myśli? Odpowiedź : tak .

Poz. 57- Numer katalogowy 9405050 jest nieaktualny. Obecnie końcówki FT 1000 Wide w pudełkach
10x 96 szt. mają nr kat. 9405160. Czy moŜna zaproponować takie opakowanie? Odpowiedź : tak
Poz. 59- Numer katalogowy 94051020 jest błędny. Końcówki FT 250 Wide w pudełkach
10x 96 szt. mają nr kat. 9405120. Czy moŜna zaproponować takie opakowanie? Odpowiedź : tak
Pytanie 18/ Dotyczy zadania 3.9
Proszę o podanie prawidłowego numeru stojaka na czyściwo, gdyŜ numer 130070 odpowiada innemu
produktowi. Odpowiedź : numer katalogowy to 99930 .
Pytanie 19 / Dotyczy zadania 3.10,
poz. 8 - Proszę o podanie prawidłowego numeru czyściwa, gdyŜ numer 130022 nie odpowiada
opisanemu produktowi. Odpowiedź :podany numer katalogowy jest prawidłowy .

Pytanie 20 / Dotyczy zadania 3.36, poz. 1 i 2
Proszę o sprawdzenie poprawności numerów katalogowych. Odpowiedź : poz. 1 – prawidłowy nr kat
jest następujący KH54.1 , poz. 2 – podany numer katalogowy jest prawidłowy .

Pytanie 21/ Dotyczy zadania 3.45, poz. 11
Proszę o podanie poprawnego numeru katalogowego lub wymaganej średnicy sączków.
Odpowiedź : prawidłowy numer katalogowy jest następujący Z242179-1PAK .
Pytanie 22/ Dotyczy zadania 3.45, poz. 14
Jakie są wymagane parametry lub numer katalogowy taśmy do sterylizacji. Odpowiedź : nr kat
A2549-6EA .

Pytanie 23 / Dotyczy zadania 3.65,
poz. 2- Jaką wielkość opakowania Zamawiający oczekuje:1op./200szt. czy 1op./1200szt.?
Odpowiedź : op/1200 szt .
Pytanie 24 / Dotyczy zadania 3.101,
poz. 4- Jaką wielkość opakowania Zamawiający oczekuje? Odpowiedź : pozycja ta znajduje się w
zadaniu 3.101.1 .
Pytanie 7/ Dotyczy zadania 3.109, poz. 1
Czy Zamawiający dopuszcza tubostrzykawki 10g o zawartości: benzylopenicylina prokainowa 600.000 j.m. z neomycyna (w postaci neomycyny siarczanu) - 300.000 j.m z podłoŜem do 10,0 g czy
ampicylinę - 0,2 g/10 g z siarczanem neomycyny - 300.000 j.m./10 g i podłoŜem do 10g?
Odpowiedź : zamawiający nie wyraŜa zgody .

Pytanie 8/zadanie 1.2
Poz. 6- Z uwagi na fakt wprowadzenia nowych modeli pipet Finnpipette zwracamy się z zapytaniem
czy moŜemy zaproponować zamiast pipety Finnpipette Digital 0,5-10µl o nr kat. 4500020 jej następcę:
- pipetę Finnpipette F2 0,5-5µl o nr kat. 4642020
lub
- pipetę Finnpipette F2 1-10 µl o nr kat. 4642040? Odpowiedź : tak, prosimy o zaoferowanie nr kat
4642090 .
Poz. 7- Z uwagi na fakt wprowadzenia nowych modeli pipet Finnpipette zwracamy się z zapytaniem
czy moŜemy zaproponować zamiast pipety Finnpipette Digital 100-1000µl o nr kat. 4500120 jej
następcę:

- pipetę Finnpipette F2 100-10000µl o nr kat. 4642090 ? Odpowiedź : tak .

Poz. 9- Z uwagi na fakt wprowadzenia nowych modeli pipet Finnpipette zwracamy się z zapytaniem
czy moŜemy zaproponować zamiast pipety Finnpipette Digital 1-5ml jej następcę:
- pipetę Finnpipette F2 0,5-5ml o nr kat. 4642100? Odpowiedź : zamawiający nie wyraŜa zgody .
Poz. 10- Z uwagi na fakt wprowadzenia nowych modeli pipet Finnpipette zwracamy się z zapytaniem
czy moŜemy zaproponować zamiast pipety Finnpipette Digital 8-kan 50-300µl
o nr kat. 4510030 jej następcę:
- pipetę Finnpipette F2 8-kan 30-300µl o nr kat. 4662030? Odpowiedź : zamawiający wyraŜa zgodę
na zaoferowanie proponowanej pipety .

Poz. 11- Z uwagi na fakt wprowadzenia nowych modeli pipet Finnpipette zwracamy się z zapytaniem
czy moŜemy zaproponować zamiast pipety Finnpipette Digital 8-kan 5-50µl
o nr kat. 4510020 jej następcę:
- pipetę Finnpipette F2 8-kan 5-50µl o nr kat. 4662010? Odpowiedź : zamawiający nie wyraŜa zgody .
Poz. 15- Z uwagi na fakt wprowadzenia nowych modeli pipet Finnpipette zwracamy się z zapytaniem
czy moŜemy zaproponować zamiast pipety Finnpipette Focus 100-1000µl jej następcę:
- pipetę Finnpipette F1 100-1000µl o nr kat. 4641100? Odpowiedź :zamawiający wyraŜa zgodę na
zaoferowanie proponowanej pipety .
Poz. 16- Z uwagi na fakt wprowadzenia nowych modeli pipet Finnpipette zwracamy się z zapytaniem
czy moŜemy zaproponować zamiast pipety Finnpipette Focus 30-300µl jej następcę:
- pipetę Finnpipette F1 30-300µl o nr kat. 4641090? Odpowiedź : zamawiający wyraŜa zgodę na
zaoferowanie proponowanej pipety .
Pytanie 9 /zadanie 1.7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1.7 pozycji 5 końcówek o numerze
katalogowym 2069, gdyŜ numer 2069E nie istnieje? Odpowiedź : wykreśla się całe zadanie 1.7 z
formularza cenowego .
Pytanie 10 / zadanie 3.111
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3.111 pozycji 2 i 3 probówek
pakowanych po 1000 sztuk, gdyŜ taka jest właśnie miara opakowań o wskazanych numerach
katalogowych? Odpowiedź : zamawiający wyraŜa zgodę .

Pytanie 11 /zadanie 3.43.1
Państwo w odpowiedziach z dnia 18.12.2009 wydzieli z pakietu 3.43 poz. 4,
tworząc pakiet 3.43.1 A następnie na podstawie modyfikacji z dn. 28.12.2009 stworzyliście Państwo
z poz. 2 i 6 ponownie pakiet 3.43.1 (bez byłej pozycji 4)
W ostatnich modyfikacjach pojawia się pakiet 3.43.1 obejmując pozycje 2,4,6
Czy nie zaszła pomyłka i miały być pakiety: 3.43.1 - była pozycja 4 + pakiet
3.42.2 - byłe pozycje 2 i 6 ? Odpowiedź : w skład zadania 3.43.1 wchodzą pozycje : 2 oraz 6 ,
natomiast tworzy się zadanie 3.43.2 , w skład którego wchodzi pozycja 4 .

Pytanie 12 /zadanie 3.41
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3.41 pozycji 1 probówek pakowanych po
10 x 50 sztuk, czyli łącznie 500, a nie 450? Odpowiedź : zamawiający nie wyraŜa zgody .
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3.41 pozycji 2 probówek pakowanych po
10 x 50 sztuk, czyli łącznie 500? Odpowiedź : zamawiający nie wyraŜa zgody .

Pytanie 13 /zadanie 1.10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1.10 pozycji 4 końcówek pakowanych
po 10 x 96 sztuk? Odpowiedź : zamawiający nie wyraŜa zgody .
Pytanie 14 / zadanie 3.1.
W związku z wprowadzeniem zmian w formularzu cenowym, a dokładniej wprowadzenia wymogu
dostarczenia certyfikatów DNASE, RNASE, PYROGEN w pozycjach 10, 11, 12, 32, 127, 148, 156,
158, 160 zwracamy się z prośbą o zrezygnowanie z wprowadzonego wymogu lub wyłączenie tych
pozycji do osobnego pakietu.
Numery katalogowe produktów, których Zmawiający oczekuje zaoferowania nie posiadają w/w
certyfikatów. Odpowiedź : tworzy się zadanie 3.1.6 .

MODYFIKACJA nr 4
Jednocześnie informujemy , iŜ do załącznika nr 1, tj. opisu przedmiotu zamówienia do siwz
wprowadzono następujące zmiany :
1. z zadania 3.45 wykreślone zostają następujące pozycje : 16,11 oraz 17 .
2. z zadania 2.3 wykreślone zostają następujące pozycje : 2 , 3 .
3. z zadania 3.101 wykreśla się pozycję 1 .
4. wykreśla się zadania 3.101.1 .

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Informujemy , iŜ zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dostawę materiałów
pomocniczych . PoniŜej podajemy obowiązujące terminy :
Składanie ofert : do godz. 12:00 , 14.01.2010
Otwarcie ofert : o godz. 12:30 , 14.01.2010

