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Wyjaśnienia nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż wpłynęły zapytania ze
strony wykonawców w postępowaniu na dostawę materiałów pomocniczych. Poniżej podajemy treść zapytań
oraz udzielonych odpowiedzi :
1.Pytania do umowy załącznik 5b
1. Par. 3 ust. 1 prosimy dopisać: Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści
oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:
a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy-NIE DOPUSZCZA
b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń
publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem
wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę- NIE DOPUSZCZA
c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania
tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również
braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności,
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej
ostrożności.- DOPUSZCZA POD WARUNKIEM DOSTARCZENIA ZAMAWIAJĄCEMU
OŚWIADCZENIA PRODUCENTA O ZAPRZESTANIU PRODUKCJI LUB DYSTRYBUCJI
PRODUKTÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM DOSTAWY, WYCOFANIA TYCH
PRODUKTÓW Z OBROTU JAK RÓWNIEŻ BRAKU MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA
PRODUKTÓW WSKUTEK OKOLICZNOSCI, ZA KTÓRE WYKONAWCA NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET PRZY ZACHOWANIU NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WSKAZAĆ OKOLICZNOŚĆ, KTÓRA
SPOWODOWAŁA, ŻE PRZEDMIOT DOSTAWY JEST NIEMOŻLIWY DO POZYSKANIA.
d. Istotnej zmiany cen przez producenta NIE DOPUSZCZA
2. Par. 4 ust. 2a prosimy zmienić: „0,01% wartości brutto zamówienia”
na „0,01% wartości opóźnionej dostawy” NIE WYRAŻA ZGODY
Par. 4 ust. 2b prosimy zmienić: „1% wartości brutto zamówienia”
na „1% wartości niezrealizowanej umowy” NIE WYRAŻA ZGODY
3. Par. ust. 3 prosimy drugie zdanie wykreślić. NIE WYRAŻA ZGODY
2. Pytania dotyczące zadania 1.6 pozycja 1
Czy zamawiający może sprecyzować opis przedmiotu zamówienia oraz podać poprawny numer katalogowy?
Adapter do pipety Finntip Digital nr kat 10593080 105930080

3. Pytania dotyczące zadania 2.10
W zadaniu 2.10 odczynniki laboratoryjne jak w katalogu Life Diagnostic lub równoważne, producent
oferuje zarówno dla Haptoglobiny świńskiej jak i białka CRP zestawy wyłącznie 1- płytkowe 96 oznaczeń.
Prosimy zamawiającego o skorygowanie opisu i ilości zamówienia.- ZAMAWIAJĄCY WYKREŚLA
ZADANIE 2.10.

