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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 2011. PoniŜej podano treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :
Pytanie nr 1/Dot. zadanie 1
pkt.1. Poprawny numer odpowiadający opisowi to 99 100 28200, podany przez zamawiającego numer
odpowiada zestawowi startowemu. Odpowiedź: zamawiający do formularza cenowego wprowadza nr kat
99 100 28200.
Pytanie nr 2/Dot. zadanie 27
pkt.12. 5182-3467 podany numer katalogowy uległ zmianie na RMSH-2, na Ŝyczenie kupującego dostępna
specyfikacja produktu. Odpowiedź: zamawiający do formularza cenowego wprowadza nr kat RMSH-2.
pkt. 18. Producent wycofał ze sprzedaŜy produkt 5183-4519, rekomendując
równowaŜny 5183-4311, na Ŝyczenie kupującego dostępna specyfikacja produktu Odpowiedź: zamawiający
wyraŜa zgodę na zaoferowanie produktu o nr kat 5183-4311.
pkt.42. Producent wycofał ze sprzedaŜy produkt 5188-6405, rekomendując równowaŜny 5188-5365, na
Ŝyczenie kupującego dostępna specyfikacja produktu. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
pkt.52. Podany numer katalogowy G1099-60140 nie jest dostępny, poprawny numer katalogowy produktu
G3169-60177 Odpowiedź: zamawiający wprowadza do formularza cenowego produkt o nr kat G316960177.
pkt.57.Podano niepoprawny numer katalogowy, poprawny odpowiadający opisowi to
5188-5365. Odpowiedź: zamawiający do formularza cenowego wprowadza poprawny nr kat 5188-5365.
pkt.80. Podany numer katalogowy G2590-60053 uległ zmianie na G3170-60050. Czy
zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie produktu o numerze katalogowym G3170-60050? Odpowiedź:
tak, zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr3/Dot. zadanie 84
pkt.3.Zamawiający podał nie poprawy numer katalogowy. Poprawny numer katalogowy
to 773450-902. Odpowiedź: zamawiający do formularza cenowego wprowadza poprawny nr kat 773450902.
pkt.10. Podano niepoprawny numer katalogowy, poprawny to 19091s-677. Odpowiedź: zamawiający do
formularza cenowego wprowadza poprawny nr kat 19091s-677.
Pytanie nr 4/Dot. zadanie 301
pkt.1 Czy zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie filtrów strzykawkowych z wypełnieniem PVDF o
parametrach 17mm, 0.45um? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.

Pytanie nr 5/Zadanie 84
dot. poz. 15 Proszę o skorygowanie numeru katalogowego lub opisu kolumny, zgodnie z opisem kolumny
numer katalogowy powinien być 883975-902, zaś zgodnie z podanym numerem katalogowym 821975-902 opis
kolumny to Zorbax SB-C18 Crt 4.6x15mm 1.8um Odpowiedź: poprawny nr kat to 883975-902.
dot. poz. 16 Proszę o skorygowanie numeru katalogowego lub opisu kolumny, zgodnie z opisem kolumny
numer katalogowy powinien być 883975-902, zaś zgodnie z podanym numerem katalogowym 883967-902 opis
kolumny to Zorbax RX-C18 4.6x150mm 5um Odpowiedź: poprawny nr kat to 883975-902.
Pytanie nr 5/Dot. zadania nr 149 punkt 5:
- Czy Zamawiający podał właściwe numery katalogowe, poniewaŜ produkt o numerze katalogowym 8670 nie
odpowiada w pełni specyfikacji podanej przez Zamawiającego? Odpowiedź: zamawiający wykreśla numer
8670.
- Czy Zamawiający podając numery katalogowe w kaŜdym z punktów zadania 149 rozwaŜa zakup kaŜdego z
produktów o danym numerze katalogowym w liczbie podanej w specyfikacji, czy miał na myśli rozbicie tej
liczby w równym stopniu na poszczególne numery katalogowe? Odpowiedź: musi się zgadzać ogólna liczba.
Pytanie nr 6/ dot. zadania nr 117
Poz. 1- 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 100-1000µl o nr kat. 4642090 ? Odpowiedź:
zamawiający wyraŜa zgodę.
Poz. 2- Z uwagi na fakt wprowadzenia nowych modeli pipet Finnpipette zwracamy się
z zapytaniem czy moŜemy zaproponować zamiast pipety Finnpipette Digital 20-200µl
o nr kat. 4500090 jej następcę: pipetę Finnpipette F2 100-1000µl o nr kat. 4642080? Odpowiedź: zamawiający
wyraŜa zgodę.
Poz. 3- Z uwagi na fakt wprowadzenia nowych modeli pipet Finnpipette zwracamy się
z zapytaniem czy moŜemy zaproponować zamiast pipety Finnpipette Digital 1-5ml
o nr kat. 4501110 jej następcę: pipetę Finnpipette F2 500-5000µl o nr kat. 4642100 ? Odpowiedź:
zamawiający wyraŜa zgodę.
Poz. 4- Z uwagi na fakt wprowadzenia nowych modeli pipet Finnpipette zwracamy się
z zapytaniem czy moŜemy zaproponować zamiast pipety 12-kanałowej 50-300µl
o nr kat. 4510050 jej następcę: pipetę Finnpipette F2 12-kanałową 30-300µl
o nr kat. 4662070 ? Odpowiedź: prosimy o zaoferowanie pipety o nr kat 4662070.
Poz. 9- 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. 450010 jej następcę:
-pipetę Finnpipette F2 0,5-5µl o nr kat. 4642020 ?
lub
-pipetę Finnpipette F2 1-10µl o nr kat. 4642030 Odpowiedź: prosimy o zaoferowanie pipety o nr kat
4642030.
Pytanie nr 7/dot. zadania 124
poz.9- w katalogu Roth nie ma numeru P283.1(najbliŜsze numery odwołujące się do torebek na próby to
P283.2 lub P282.1), prosimy o podanie poprawnego numeru katalogowego lub wymiarów woreczków.
Odpowiedź: podany numer P283.1 jest prawidłowy.
poz.10- czy zamawiający dopuści worki pakowane po 500 szt zamiast 100 szt (końcowa ilość nie zmienia się)?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 8/dot. zadania 173
poz.1 – numer katalogowy P257.1 jest juŜ nieaktualny, w ofercie Roth nie ma juŜ lodówki 45 litrowej o takim
numerze. Prosimy o podanie poprawnego numeru katalogowego. Odpowiedź: podany numer kat jest
prawidłowy.
Pytanie nr 9/dot. zadania 314
poz.2 – czy zamawiający dopuści probówki 50 ml PP w statywach po 20 szt, opakowanie zbiorcze 500 szt
zamiast 320 szt? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
poz. 5- czy zamawiający dopuści probówki wirówkowe 50 ml PP stoŜkowe w workach po 50 szt (opakowanie
zbiorcze 500 szt ) zamiast w workach po 20 szt (opakowanie zbiorcze 400 szt )? Odpowiedź: zamawiający nie
wyraŜa zgody.
poz. 6- czy zamawiający dopuści probówki wirówkowe 50 ml PP w statywach po 20 szt, opakowanie zbiorcze
500 szt, zamiast 320 szt? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.

poz. 17- czy zamawiający dopuści probówki wirówkowe 50 ml PP w statywach po 20 szt, opakowanie zbiorcze
500 szt, zamiast 320 szt? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
poz. 20- czy zamawiający dopuści probówki polipropylenowe w opakowaniach zbiorczych 500 szt zamiast 400
szt? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 10/dotyczy zadania 341
poz.8 – czy zamawiający dopuści pudełka pakowane po 4 szt? Końcowa ilość nie zmienia się. Odpowiedź:
zamawiający nie wyraŜa zgody.
poz.9 – w katalogu produktów Roth nie ma numeru 4039.1, prosimy o podanie poprawnego nr kat.
Odpowiedź: tworzy się zadanie 341.1, w skład którego wchodzi poz.9 wykreślona z zadania 341.
Pytanie nr 11/dotyczy zadania 362
poz.5 – czy w opisie wielkości opakowania nie ma błędu (op/40 szt), butelki o nr kat 159920 pakowane są po
30 szt. Odpowiedź: prosimy o zaoferowanie butelek pakowanych po 30 szt.
poz.5 – czy zamawiający dopuści butelki o powierzchni 182,5 cm3 pakowane po 40 szt? Odpowiedź:
zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie 12/Dotyczy zadanie 138 poz.1
Podany numer katalogowy jest błędny, proszę o wskazanie poprawnego numeru Odpowiedź: prawidłowy

numer katalogowy to Z363448-6EA.
Pytanie 13/Dotyczy zadanie 276 poz.2
Proszę o podanie numeru katalogowego produktu. Proszę o informacje czy Zamawiający miał na myśli produkt
o numerze B4408. Odpowiedź: chodzi o produkt o numerze katalogowym B4408.
Pytanie 14/Dotyczy zadanie 276 poz.3 i 4
Podane numery katalogowe nie występują w ofercie firmy Sigma-Aldrich . Proszę o podanie poprawnych
numerów katalogowych lub wykreślenie tych pozycji z zadania. Odpowiedź: tworzy się zadanie 276.1
w skład którego wchodzą poz. 3 oraz 4.
Pytanie 16/Dotyczy zadanie 334 poz.1
Podany numer katalogowy jest błędny ( nie odpowiada opisowi produktu), proszę o wskazanie poprawnego
numeru Odpowiedź: podany nr kat jej poprawny, jest to produkt wg katalogu Sigma, nazwa zadania
zmienia się na probówki i krio-probówki wg katalogu Sigma lub równowaŜne.
Pytanie 17/dotyczy zadania nr 254
Poz. 16
Nr katalogowy: 94052400 juŜ nie istnieje w katalogu Thermo. Został zastąpiony nr kat. 94052410
co odpowiada końcówkom 1000µl pakowanym 10 x 96 szt.
Czy Zamawiający zaakceptuje takie opakowanie z nr kat. 94052410? Odpowiedź: tak.
Poz. 29
Podany opis : „FT 50, 02-50µl, 384 szt/op. pudełko”, odpowiada w katalogu Thermo numerowi kat. 9400373.
Czy Zamawiający zaakceptuje numer 9400373 ? Odpowiedź: tak.

Pytanie nr 17/dotyczy Zadanie nr 69
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji nr 3 taśmy samoprzylepnej o
szerokości jak w specyfikacji, ale o długości 55m na rolkę (czyli w sumie Zamawiający otrzymałby 4
opakowania po 55m,czyli 220 m ). Jednocześnie wykonawca informuje iŜ opakowanie taśmy w rolce
55metrowej jest korzystniejsze cenowo. Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.

Pytanie nr 18/dotyczy Zadanie nr 118
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji nr 4 i 5, gdyŜ pipety o tych parametrach
zostały wycofane z produkcji i nie są juŜ dostępne w sprzedaŜy. Odpowiedź: tworzy się zadanie nr
118.1, w skład którego wchodzą pozycje 4 oraz 5.

Pytanie nr 19/dotyczy Zadanie 172
Proszę o podanie informacji w jakiej ilości Zamawiający chce otrzymać wskazane produkty (po ile
IsoPack, ile IsoRack), gdyŜ jest podana łączna ilość 10 sztuk. Odpowiedź: prosimy o zaoferowanie po 5
sztuk kaŜdego produktu.

Pytanie nr 20/Zadanie 259
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie końcówek pakowanych w opakowania 10x
96szt.. W sumie Wykonawca zaproponowałby 44 opakowania po 10x 96szt. Odpowiedź: zamawiający
nie wyraŜa zgody.

Pytanie nr 21/Zadanie 262
Czy Zamawiający w pozycji nr 6 i 7 wyrazi zgodę na zaproponowanie końcówek z filtrem
pakowanych w pudełka po 96 szt . Ilość zostanie odpowiednio przeliczona, aby Zamawiający otrzymał
odpowiednią łączną ilość końcówek. Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
MODYFIKACJA NR 2

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach dokonuje
następującej modyfikacji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W związku ze zmianą ustawy o podatku VAT od 1 stycznia 2011, wykonawcy są zobowiązani do
złoŜenia oferty oraz formularza cenowego uwzględniającego nową stawkę VAT.

