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WYJAŚNIENIA NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż
wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę odczynników i zestawów do biologii
molekularnej.
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :
Pytanie nr 1
W związku z ogłoszeniem w/w postępowania i wyznaczeniem terminu składania ofert na dzień 03.01.2011, oraz
z planowanym wejściem w życie z dniem 01.01.2011 zmian w ustawie o podatku VAT wprowadzających nowe
stawki VAT prosimy o potwierdzenie czy oferty mają być sporządzone wg nowych stawek. Ze względu na
termin składania ofert, będą one przygotowywane przed wejściem nowej ustawy - wg obecnie obowiązujących
stawek. Odpowiedź: prosimy o złożenie dwóch formularzy cenowych (jeden zawierający wycenę z
uwzględnieniem obecnie obowiązującej stawki VAT, drugi zaś uwzględniający planowana zmianę tej stawki od
stycznia 2011) oraz dwóch formularzy ofety.
Pytanie nr 2
Zadanie 8.1 poz. 2
Odczynnik RNA-PLUS 20ml nie występuje w tej objętości. Producent MP Biomedicals oferuje jedynie w
objętości 100ml. Prosimy o odpowiedź czy pozycja nr 2 zostanie zastąpiona objętością dostępną? Odpowiedź:
tak, 100 ml
Pytanie nr 3
Zadanie nr 1.12
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 1.12 pozycji pierwszej, tj. Certified megabase
Agarose nr kat. 1613108 do oddzielnego zadania? Odpowiedź: tak, tworzy się zadanie 1.12A, w skład którego
wchodzi pozycja wykreślona z zadania 1.12.
Pytanie nr 4
Zadanie 1.18
W związku z bezterminowym wstrzymaniem dystrybucji przez firmę Hain Lifescience produktów
wymienionych w zadaniu 1.18 (nr kat. 301 i 299) w opakowaniach zawierających 12 testów zwracamy się z
zapytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 po jednym opakowaniu zawierającym
96 testów zamiast 6 opakowań zawierających 12 testów w opakowaniu? Odpowiedź: tak

Pytanie nr 5
Zadanie 1.24 poz. 5
Zamawiający wyspecyfikował Proteinase K 100g (nr katalogowy: 193504). Prosimy o weryfikację czy
Zamawiający nie pomylił się w opisie wielkości opakowania i numerze katalogowym ( Czy Zamawiającemu
chodziło o opakowanie Proteinase K 100 mg nr kat. 25530-015 ?) Odpowiedź: zamawiającemu chodziło o
odczynnik podany w siwz , lecz w op. 100 mg

Zmieniony formularz cenowy będzie dostępny na stronie internetowej od 13.12.2010 r.

