PAŃSTWOWY INSTYTUT
WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę odczynników laboratoryjnych w 2011 r.,
znak sprawy DG-2501/22161/1676/10

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/22161/2009/10

2010/12/23

Wyjaśnienia i modyfikacje nr 4 do SIWZ
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje,
Ŝe wpłynęły pytania ze strony wykonawców, poniŜej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:
Pytanie nr 1

Zamawiający w punkcie 6 ppkt. 10 siwz wymaga od wykonawcy informacji z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. Prosimy o sprecyzowanie, jakiej wysokości środków finansowych ma dotyczyć
wspomniana powyŜej informacja.
Odpowiedź: Wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa powinna odnosić się
do sumy wartości zadań, na które Wykonawca składa ofertę, jednakŜe nie wymaga się, aby
wartość ta była wyŜsza niŜ 300.000,00 zł.

Ponadto informujemy, Ŝe zostały wprowadzone następujące zmiany do specyfikacji:
Zadanie 1.24 (odczynniki chemiczne wg katalogu Invitrogen (lub równowaŜne)).
Wykreśla się pozycję 7: UltraPure Agarose (nr katalogowy: 16500-500), ilość: 3 op.

Dodaje się zadanie 1.24 a:
zadanie 1.24 a
1

Zadanie 1.24 a odczynniki chemiczne wg katalogu Invitrogen (lub równoważne)
UltraPure Agarose (nr katalogowy: 16500-500)

jedn. miary
op.

Ilość
3

Zadanie 1.34 (odczynniki chemiczne wg katalogu POCh (lub równowaŜne)).
Pozycja 147: Zamawiający zmienia nr katalogowy z 695090142 na 695091148, tym samym pozycja
147 uzyskuje brzmienie:
Odczynnik Kovacsa (100 ml) (nr katalogowy: 695091148), ilość: 20 op.

Zadanie 1.38 (odczynniki chemiczne wg katalogu Sigma Aldrich, Fluka, Riedel-de-Haen, Supelco
(lub równowaŜne)).
Pozycja 137: Zamawiający zmienia nr katalogowy z 34957-100ML na 302031-100ML, tym samym
pozycja 137 uzyskuje brzmienie:
Kwas tri-fluorooctowy (100 ml) (nr katalogowy: 302031-100ML), ilość: 2 op.
Pozycja 232: Zamawiający określa pojemność opakowania na 500 g i zmniejsza liczbę opakowań
z 2 na 1, tym samym pozycja 232 uzyskuje brzmienie:
TRIS HCl op./500g (nr katalogowy: T-3253), ilość: 1 op.
dodaje się pozycję 262: TRIS HCl op./250g (nr katalogowy: T-3253), ilość: 1 op.
Pozycja 231: Zamawiający zmienia pojemność opakowania z 250 g na 100 g i zwiększa liczbę
opakowań z 1 na 2 tym samym pozycja 231 uzyskuje brzmienie:
TRIS CZDA op./100 g (nr katalogowy: T1378 ), ilość: 2 op.

