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WYJAŚNIENIA nr 1 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 2011. PoniŜej podano treść zapytań oraz
udzielonych odpowiedzi :
Pytanie nr 1/ Zadania 256,262,325,369
W związku z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym prosimy Zamawiającego
o połączenie zadań : 256 – końcówki do pipet bez filtra wg katalogu Axygen lub równowaŜne; 262 – końcówki
do pipet z filtrem wg katalogu Axygen lub równowaŜne; 325 – probówki i krio-probówki wg katalogu Axygen
lub równowaŜne; 369 – płytki i butelki do hodowli komórkowej wg katalogu Axygen lub równowaŜne w jeden
niepodzielny pakiet. Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 2/Zadania 157,220,328
W związku z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym prosimy Zamawiającego
o połączenie zadań : 157 – statywy do pipet, probówek, płytek i pompki do pipet wg katalogu Micronic lu
równowaŜne; 220 – drobne wyposaŜenie laboratorium wg katalogu Micronic lub równowaŜne; 328 – probówki
i krio-probówki wg katalogu Micronic lub równowaŜne w jeden niepodzielny pakiet. Odpowiedź: zamawiający
nie wyraŜa zgody.

Pytanie nr 3/Zadanie 325 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji ( probówki do eppendorfa do PCR 0,2ml (pak. po 100szt.)
nr AB0620) z pakietu oraz utworzenie odrębnego zadania (przykładowo 325a). Odpowiedź: zamawiający
wyraŜa zgodę, tworzy się zadanie nr 325 a.
Pytanie nr4/ Zadanie 369 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dookreślenie wymaganego produktu, poniewaŜ opisany przez państwa produkt –
płytki PCR do trawienia (nr katalogowy:321-21-051) nie istnieje w katalogu firmy Axygen. Czy nie zaszła
oczywista pomyłka i Zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania jednej z płytek PCR do trafienia firmy
Axygen : PCR-96-C / PCR-96-FLT-C/ PCR-96-LP-FLT-C/PCR-96-SGC/ PCR-96-AB-C/ PCR-96-LP-AB-C/
PCR-96M2-HS-C/ PCR-96-FS-C. Odpowiedź: właściwy numer katalogowy to PCR-96-C.

Pytanie nr 5/Dotyczy projektu umowy
Prosimy Zamawiającego o modyfikację treści §4 ust. 2
z
„Wykonawca dostarczać będzie towar na swój koszt, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w Puławach,
Bydgoszczy lub Zduńskiej Woli w terminie do 3 tygodni od dnia złoŜenia zamówienia, w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00”
na
„Wykonawca dostarczać będzie towar na swój koszt, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w Puławach,
Bydgoszczy lub Zduńskiej Woli w terminie do 4 tygodni od dnia złoŜenia zamówienia, w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00”.
Prośba jest motywowana 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. Niejednokrotnie przedmiot zamówienia wytwarzany jest przez
producenta na specjalne Ŝyczenie klienta, co wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie odpowiedniej
technologii produkcyjnej. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgody.

