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Wyjaśnienia nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż wpłynęły zapytania ze
strony wykonawców w postępowaniu na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych.
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :
ZADANIE 22 pozycja 42
Produkt o numerze katalogowym 592889 jest niedostępny w ofercie firmy Sigma Aldrich. Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wyłączenie tej pozycji z zadania 22? TAK
Wydziela się pozycję 42 z zadania 22 i tworzy się zadanie 22a
ZADANIE 22 pozycja 3
Termin realizacji zamówienia na produkt o nr katalogowym wynosi 3-4 miesiące. Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia na ten produkt? TAK do 16 tygodni
Ze względu na duże koszty transportu i konieczność ich uwzględnienia w ofercie proszę o podanie
informacji, czy Zamawiający będzie zamawiał produkt jednorazowo? TAK
ZADANIE 48 pozycja 1
Produkt o numerze katalogowym 53629-U Agilent 100/1200 Fitting HPLC kolumn to heater outlet zostaje
wydzielony z zadania 48. Tworzy się zadanie 48a- Odczynniki laboratoryjne i mat pom. wg katalogu
SUPELCO lub równoważne
ZADANIE 33 pozycja 2-15
Wydziela się pozycje od 2 do 15 z zadania 33 i tworzy się zadanie 33a Odczynniki laboratoryjne wg
katalogu LGC Standards lub równoważne
ZADANIE 37
Czy Zamawiający zgodzi się aby foldery informacyjne dostarczone dla oferowanych odczynników były w
języku angielskim? TAK
ZADANIE 26,29,35
Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających wymagania zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia- folder, katalog lub karty katalogowe zawierające opis oferowanego artykułu. Czy
Zamawiający zgodzi się na dostarczenie w/w dokumentów w języku angielskim? TAK
ZADANIE 33a poz. 9
Aktualnie wzorzec EPY0000262 nie jest dostępny w związku ze zmianą monografii Farmakopei
Europejskiej nr 1714. W zamian możemy zaproponować EPY0000269 Clazuril for system suitability.

Dokument wzorca w załączeniu. Proszę o informację czy zgodzą się Państwo na zamianę lub wycofanie
pozycji z zadania. ZGODA NA ZAMIANĘ
ZADANIE 41
Czy Zamawiający zgodzi się na podanie nowego nr katalogowego dla produktu wymaganego
w pakiecie 41?
uzasadnienie: producent wycofał z produkcji produkt o numerze katalogowym 43451 i zastąpił
go produktem o innym numerze katalogowym, lecz tej samej nazwie i tym samym przeznaczeniu.
Do oferty zostanie załączona kolorowa ulotka i instrukcja wykonania testu potwierdzająca wymogi
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. TAK
ZADANIE 1
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2 pipetę 8-kanałową o zakresie objętości od 10 do 100ul? TAK
ZADANIE 9.1
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kuwetę o szer. wewnętrznej 10mm, jednocześnie spełniającą
wszystkie pozostałe parametry? TAK

