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Wyjaśnienia nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż wpłynęły zapytania ze
strony wykonawców w postępowaniu na dostawę zestawów diagnostycznych. Poniżej podajemy treść zapytań
oraz udzielonych odpowiedzi :
1. Dotyczy umowy paragraf 4 pkt. 5 Zamawiający zapisał” termin ważności zestawów
diagnostycznych jest równoznaczny z maksymalnym terminem udzielonym przez producenta
pomniejszonym o czas dostawy. Czy Zamawiający zgodzi się na udzielenie gwarancji na okres ¾
max. okresu przydatności określonego przez producenta, licząc od daty dostawy? Zamawiający
wyraża zgodę na udzielenie gwarancji na okres 85% max okresu przydatności określonego przez
producenta licząc od daty dostawy.
2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z dostawą „wykazu wykonanych dostaw zestawów
diagnostycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert”.
Wyspecyfikowany w zadaniu 28 zestaw nie jest zestawem diagnostycznym, a jedynie zestawem
przeznaczonym do badań naukowych. Czy Zamawiający dopuści zatem załączenie dokumentu
potwierdzającego wykonanie 3 dostaw odczynników laboratoryjnych jako wystarczające na
potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia? TAK
3. Dotyczy umowy paragraf 4 ust. 3.3 Zamawiający wymaga dołączenia do dostawy karty
charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim. Karty charakterystyki produktów
substancji niebezpiecznych w języku polskim produktów będących przedmiotem postępowania
są dostępne na stronie internetowej producenta. Czy zamawiający uzna za wystarczające
zapewnienie dostępu do wyżej wymienionych dokumentów za pośrednictwem strony
internetowej przy dodatkowym zapewnieniu, iż każdorazowo na życzenie Zamawiającego
Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty w formie elektronicznej lub drukowanej? NIE
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie 3 referencji pochodzących z tej samej jednostki
z różnych terminów dostaw? TAK

5. Czy Zamawiający uwzględni w umowie do w/w postępowania klauzulę waloryzacyjną,
przewidująca zmianę ceny w razie zmiany stawek podatku VAT? Art. 144 Prawa zamówień
publicznych zakazuje dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jednakże zmiana jest możliwa,
gdy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany? Zapis
umowy paragraf 6 pkt. 3 „Strony przewidują możliwość zmiany umowy na podstawie art.

144 ust. 1 u PZP w następujących przypadkach i przy spełnieniu określonych warunków:
Zmiana cen jednostkowych brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT”.

