
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARZ 
W O L S Z T Y N IE

10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7 Olsztyn, dnia .09.20 \ 6 r.
m  089 52414 62 fax 089 52414 77
NIP 739-020-71-54 000092663

/wszyscy Wykonawcy/

ZMIANA I W YJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Informujemy, że w prowadzonym przetargu nieograniczonym na dostawę, instalację 
i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych, znak sprawy: WIW -A-AGZ.272.1.10.2016, wpłynęły 
pytania od Wykonawców.
Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Zadanie nr 1 -  Automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów oraz wykonywania
lekoodporności na chemioterapeutyki (z kompletem wyposażenia) -  1 kpi
Pytanie:
1. Czy zamawiający wymaga aby system wykonywał oznaczenia lekowrażliwości grzybów 

drożdżopodobnych?
Odpowiedz: Tak, Zamawiający wymaga aby system wykonywał oznaczenia lekowrażliwości 
grzybów drożdżopodobnych.

Zadanie nr 2 -  Wytrząsarka orbitalna ze sterowaniem mikroprocesowym z platformą dedykowaną 
-1 kpi.
Pytania:
1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wymiarach: 510 x 632 x 156 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wadze 43 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o konstrukcji niskoprofilowej, dzięki czemu 

zminimalizowane zostają wibracje, ale bez nóżek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wymiarach: 409x508x141 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z regulacją obrotów w zakresie: 30-400 rpm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wadze 29 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 4 -  Łaźnia wodna do gotowania (100°C) z przykrywką i półką ze stali nierdzewnej 
Pytania:
1. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o następujących wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. 

wys.) 385 x 600 x 445 mm?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na wystąpienie omyłki polegającej na 
dokonaniu błędnego zapisu wymiarów głębokości i wysokością, Zamawiający zm uszony był do 
dokonania zmiany w załączniku nr 6 do SIWZ Parametry techniczne.
Dopuszczalne maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia to:

(szer. x gł. wys.) 385 x 600 x 445 mm (± 20 mm).
Szerokość: 385 mm (bez zmian)
Głębokość: 600 mm (zmiana)
Wysokość: 445 mm (zmiana)
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2. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o wymiarach: 535 x 330 x 260 mm?
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z cyfrowym nastawianiem temperatury?
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 5- Zmywarka do mycia szkła laboratoryjnego z systemem suszenia i dezynfekcji 
(z koszem dolnym z dyszami) -  1 kpi

Pytania:
1. Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną wyposażoną w wyświetlacz LCD z 40 

ustawialnymi programami myjącymi/suszącymi, w tym 20 programów w pełni 
modyfikowalnych przez Użytkownika ale z menu w języku angielskim, spełniającą pozostałe 
parametry wymagane przez Zamawiającego? Menu w zaoferowanej zmywarce laboratoryjnej 
jest łatwe i proste w obsłudze. Jeśli nie. proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla 
Zamawiającego ma język menu.
Odpowiedz: W załączniku nr 6 do SIWZ -  Parametry techniczne Zamawiający wskazał 
minimalne parametry, jakie powinno mieć zaoferowane urządzenie.
Zamawiający dopuszcza zmywarkę laboratoryjną wyposażoną w wyświetlacz LCD z 40 
ustawialnymi programami myjącymi/ suszącymi, z menu w języku angielskim pod warunkiem, 
że w dołączonej instrukcji w języku polskim każdy program będzie szczegółowo opisany.

2. Czy zamawiający wymaga dostarczenie zestawu środków (płynów) startowych do zmywarki 
wraz z urządzeniem?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu środków (płynów) startowych do 
zmywarki.

3. Czy zamawiający wymaga wmontowanych w urządzenie dwóch pomp dozujących płyn do 
detergentów tj. 1- do mycia. 2- do neutralizacji?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wmontowanych w urządzenie dwóch pomp dozujących 
płyn do detergentów.

4. Czy zamawiający posiada w pomieszczeniu odpowiednie media, w tym wodę 
demineralizowaną do fazy płukania, jeśli nie, to czy w zakresie dostawy urządzenia, 
zamawiający wymaga dostarczenia demineralizatora?
Odpowiedź: Zamawiający posiada w pomieszczeniu odpowiednie media i nie wymaga 
dostarczenia demineralizatora.

5. Czy zamawiający wymaga dostarczenia systemu archiwizacji przeprowadzonych cykli 
z możliwością zgrania na komputer poprzez port USB?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia systemu archiwizacji przeprowadzonych 
cykli z możliwością zgrania na komputer poprzez port USB.

6. Czy zamawiający wymaga . aby komora i elementy wewnętrzne zmywarki, nie były gorsze niż 
stal nierdzewna 316 L ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby komora i elementy wewnętrzne zmywarki były nie 
gorsze niż stal nierdzewna 316L.

7. Czy zamawiający wymaga blokady drzwi po rozpoczęciu cyklu mycia oraz przy wysokiej 
temperaturze?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga blokady drzwi po rozpoczęciu cyklu mycia oraz przy 
wysokiej temperaturze.

8. Czy zamawiający wymaga zabezpieczeń temperaturowej oraz ciśnieniowej, dla zapewnienia 
bezpieczeństwa personelu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zabezpieczenia temperaturowego, natomiast nie wymaga 
zabezpieczenia ciśnieniowego dla zapewnienia bezpieczeństwa personelu.
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9. Czy zamawiający wymaga przeprowadzenia kwalifikacji, do sprawdzenia skuteczności 
dezynfekcji lub wymaga dostarczenia testów do sprawdzenia poprawności procesu 
dezynfekcji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia kwalifikacji do sprawdzenia 
skuteczności dezynfekcji i nie wymaga dostarczenia testów do sprawdzenia poprawności 
procesu dezynfekcji.

10. Czy zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do rejestracji materiałów 
przeznaczonych do mycia i dezynfekcji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia oprogramowania do rejestracji materiałów 
przeznaczonych do mycia i dezynfekcji.

Zadanie nr 6 - Szafa chłodnicza z chłodzeniem powietrzem obiegowym -  1 szt.
Pytania:
1. Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o pojemności brutto wynoszącej 663 litry, 

pojemności użytkowej 499 litry, spełniającą jednocześnie podane przez Zamawiającego 
wymiary zewnętrzne? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na pojemność użytkową chłodni 499 L.

2. Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o klasie energetycznej D? Jeśli nie proszę
o wyjaśnienie.
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza urządzenie o klasie energetycznej D.

3. Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą wyposażoną w ruszty pokryte tworzywem 
sztucznym? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi dla Zamawiającego materiał 
wykonania rusztów.
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ruszty pokryte tworzywem sztucznym, pod warunkiem 
wysokiej odporności na środki dezynfekcyjne typu Mikrozid i Taab 2.
Jednocześnie Zamawiający w celu ujednolicenia parametrów technicznych dokonał zmiany 
Załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytania do SIWZ:
1) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym załącznik nr 1 zostawić wycenę 

tylko tego pakietu na który składana jest oferta pozostałe zostały by usunięte?
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.

2) Załącznik nr 5 - czy nie nastąpiła pomyłka w zapisach tego załącznika - zgodnie z SIWZ 
oświadczenie to składane jest w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert - 
a w załączniku Zamawiający powołuje się na zapisy art. 24 ust 2. Pkt 5 - który został 
uchylony?
Odpowiedz: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka. Zgodnie z zapisami ustawy Pzp 
powinno być art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W załączeniu wzór Informacji dotyczącej przynależności 
do grupy kapitałowej (zał. nr 5 do SIWZ).
Uwaga: Wykonawcy, w terminie 3 dni (...) od  zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. H6 ust. 5 (protokół z otwarcia ofert) przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej.

3) Zadanie nr 1 - czy Zamawiający odstąpi od wezwania wykonawcy w momencie, gdy jego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów (deklaracja CE/ Katalogi, 
foldery) jeżeli załączy on do oferty te dokumenty?
Odpowiedź: Tak. jeżeli wystąpią okoliczności określone w art. 26 Pzp.
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4) Zadanie nr 1 - czy Zamawiający odstąpi od wezwania wykonawcy do dostarczenie aktualnego 
zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego w momencie, gdy jego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, jeżeli jest on ogólnie dostępny pod adresem https://ems.ms.gov.pl (art. 26 
ust. 6 PZP)?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami ustawy Pzp art. 26. ust. 6 oraz § 10 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. Poz. 
1126). Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności 
oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

Pytania do umowy:
1) §4 ust. 4 -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ..Wykonawca 

zobowiązany jest do przystąpienia usuwania wad i usterek w terminie do 72 godzin w dni 
robocze od daty otrzymania zgłoszenia. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym 
przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady."?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie sformułowania „w dni robocze" w § 4 ust. 
4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zmiana zapisów § 4 ust. 4 wzoru 
umowy jest tożsama z zapisami załącznika nr 6 -  Parametry Techniczne (Warunki gwarancji
i serwisu).

2) §4 ust. 14 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?
3) §6 ust. 1 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?
4) §6 ust. 1 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 

0 . 1%?
5) §6 ust. 1 pkt 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 

0,1%?
6) §6 ust. 1 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do

0.1%?
Odpowiedz: W przypadku pytań nr 2-6 do umowy, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru 
umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ - Parametry techniczne dla zadania nr 4 - Łaźnia (...), 
zadania nr 6 -  Szafa chłodnicza ( ...)  oraz zmieniony wzór Informacji o przynależności do grupy 
kapitałowej, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu i przedłuża terminu składania ofert 
do dnia 21.09.2016r. godz. 9.00. Termin otwarcia ofert: 21.09.2016r. godz. 9.30.

W A R M i
wcwewóDz;

.O-MAZURSKi 
arź wrneswARł*

Isztyrtie

o też
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Załącznik nr 5 do SIWZ

........................... ........................ dnia
pieczątka firm y

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego n a ..............................................................................................................................................

znak sprawy:

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOW EJ

JA/My. niżej podpisani

Działając w imieniu

Oświadczam/y, że Wykonawca

nie należy do grupy kapitałowej

(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego 

przedstaw > i cielą Wykona\rcy)

IW A C A :
W przypadku, gdy W ykonawca należy do «runy kapitałowej wraz z oferta składa listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.. poz. 2164 ze zm.).



P A R A M E T R Y  T E C H N I C Z N E
{modyfikacja)

dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych 
w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

Pieczęć firmowa Wykonawcy

ZADANIE NR 4: Łaźnia wodna do gotowania (100°C) z przykrywką i półką ze stali nierdzewnej -  1 kpi

Lp. Param etry wymagane Wymóg Parametry Oferowane Punktacja

A. Param etry ogólne

1. Producent / Kraj TAK
podać

\

2 Model / Typ / nr katalogowy TAK
podać

X

3.
Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2016). kom pletne 
i gotowe do użycia -  bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony 
Zamawiającego

TAK X

B. Certyfikaty  jakości

1. Oznakowanie znakiem CE TAK X

C. Param etry szczegółowe

1. Wanna ze stali nierdzewnej TAK X

2. M aksymalny zakres temperatury (100 °C) W YŁĄCZNIE TAK do 95°C - 0  pkt.
96 i powyżej 96°C (do 100°C) 10 pkt

3. M aksymalne wymiary zewnętrzne
(szer. \  ul. wvs.) 385 x  600 x  445 mm (± 20 mm) TAK X

4.
Moc grzewcza /maksym alne zużycie energii: 
1350 W /2000 W TAK X

5. Pojemność 20-26 litrów (±1 litr) TAK do 20 1,-0 pkt 
powyżej 20 1. (do 26L)- 10 pkt.

6. Analogowe nastawienie tem peratury TAK X

7. Nastawny regulator pozwalający na stale i ciągle wrzenie cieczy TAK X

8.
Zabezpieczenie tem peraturowe -  przeciw przegrzaniu i uszkodzeniu (urządzenia w 
przypadku w łączenia urządzenia bez wody. chroniące przed przegrzaniem  i 
niezamierzony m uruchomieniem urządzenia) -  2 stale punkty odcięcia

TAK X



Lp. Param etry wymagane Wymóg Param etry Oferowane Punktacja

D. Wyposażenie

1. Pokrywa dwuspadowa ze stali nierdzewnej - 1 szt. TAR X

2. Półka ze stali nierdzewnej (podnoszona) z m ożliwością odwracania, um ożliw iająca 
wykorzystanie dwóch głębokości - 1 szt.

TAK X

3. N iezbędne kable zasilające TAK X

D. W aru n k i gwarancji i serwisu

1. Gw arancja min. 24 miesiące licząc od dnia wykonania umowy
TAK,
podać

zgodnie z rozdz. Ill SIWZ

2. Serwis gwarancyjny i posprzedażny św iadczony przez autoryzow any podm iot 
z siedzibą na terenie Polski

TAK X

3.
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki -  max. 72 godziny liczone w dni 
robocze

TAK X

F. Pozostałe wymagania

1.
Instrukcja obsługi urządzenia w języku  polskim, oraz angielskim  (jeśli posiada) 
dostarczona wraz z urządzeniem w form ie papierowej, oraz elektronicznej

TAK X

2. Katalog lub folder producenta TAK X

3. Przeszkolenie (zawarte w cenie urządzenia, maks.5 osób) TAK X

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań
spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA!
1. Zam aw iający przed udzieleniem  zam ów ienia, w  celu potw ierdzen ia , że oferow any przedm iot zam ów ien ia  odpow iada w ym aganiom  określonym  przez Zam aw iającego 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących dokumentów:

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE)
b) katalogów lub folderów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń / systemów.
Wymagane katalogi lub foldery' producenta winny zawierać zdjęcia oferowanych urządzeń / systemów (nie dopuszcza się zastąpienia zdjęć rysunkami).
2. D okum enty, o których m ow a w ust. 1 niniejszego rozdziału  należy złożyć w form ie oryginału , lub kserokopii pośw iadczonej za zgodność z oryginałem  przez 

W ykonaw cę.
data...................................

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób 
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



P A R A M E T R Y  T E C H N I C Z N E
( m o d y f ik a c j a )

dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych 
w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

Pieczęć firmowa Wykonawcy

ZADANIE NR 6: Szafa chłodnicza z chłodzeniem powietrzem obiegowym -  1 szt.

Lp. Parametry wymagane Wymóg Parametry Oferowane Punktacja

A. Parametry ogólne

1. Producent / Kraj TAK
podać

\

2. Model / Typ /  nr katalogowy TAK
podać

X

3.
Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2016). kom pletne i 
gotowe do użycia -  bez dodatkow ych nakładów finansowych ze strony 
Zamawiającego

TAK X

B. C ertyfikaty jakości

1. Oznakowanie znakiem CE TAK X

C . Parametry szczegółowe

1. Pojemność użytkowa: 660 1 (± 1 0  1) TAK
podać

X

2 .

Maksymalne wymiary zewnętrzne (S /  G /W ) mm: 
Szer. nie szersza niż 750 mm 
Glęb. nie głębsza niż 750 mm 
Wys. nie wyższa niż 2064 mm

TAK 
podać wym iary

za wymiary: 750x 750x 2064 
mm -  20 pkt 

powyżej 750x 75()x 2064 mm 
-  0 pkt

3. Materiał obudowy (drzwi): stal/ kolor: biały + uchwyt drążkowy (w  kolorze drzwi) TAK X

4. Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym TAK X

5. Układ chłodzenia dynamiczny TAK X

6.
Sterowanie elektroniczne z zewnętrznym  cyfrowym  wskaźnikiem  tem peratury 
i sygnalizacją ostrzegawczą (optyczną i dźwiękową) w przypadku awarii, 
otwartych drzwi i wzrostu tem peratury

TAK X

7. Odszranianie automatyczne TAK X

8. Możliwość ustawienia tem peratury o l°C (w zakresie t l°C do +15°C) TAK X



Lp. Param etry wymagane Wymóg Param etry Oferowane Punktacja

9 . Napięcie zasilania 220-240 V TAK \

10. Kierunek otwierania drzwi (prawe przestawne) TAK \

1 1. Czynnik chłodniczy R 600a TAK \

D. Wyposażenie

1. Ruszty (półki) D o w le k a n e  tw o r z y w e m  sztucznym  - 6 sztuk TAK \

2 Niezbędne kable zasilające TAK \

E. W arunki gwarancji i serwisu

1. G warancja min. 24 miesięcy licząc od dnia w ykonania umowy
TAK,
podać

zgodnie z rozdz. I I I  SIW Z

2.
Serwis gwarancyjny i posprzedażny św iadczony przez autoryzowany podm iot z 
siedzibą na terenie Polski

TAK X

3.
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki -  max. 72 godziny liczone w dni 
robocze

TAK \

F. Pozostałe wymagania

1.
Instrukcja obsługi urządzenia w języku  polskim, oraz angielskim (jeśli posiada) 
dostarczona wraz z urządzeniem w form ie papierowej, oraz elektronicznej

TAK X

2. Katalog lub folder producenta TAK X

3. Przeszkolenie (zawarte w cenie urządzenia, maks.5 osób) TAK X

W ymagane parametry techniczne określone przez Zam aw iającego w niniejszym  druku są warunkami granicznym i. N ie spełnienie nawet jednego z ww. wym agań spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA!
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następu jących dokumentów:

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE)
b) katalogów lub folderów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń / systemów.
Wymagane katalogi lub foldery producenta winny zawierać zdjęcia oferowanych urządzeń / system ów (nie dopuszcza się zastąpienia zdjęć 
rysunkami).

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy złożyć w formie oryginału, lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.

Data.........................................

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób  
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy




