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INFORMACJA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: usługi w zakresie przeglądów okresowych i wzorcowania 

sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.05.2021.LC 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 

ustawy  

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: 

ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 1 pkt 2):  

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej, 

podtrzymując tym samych zapisy § 8 ust. 1 pkt 2) projektowanych postanowień 

umowy. 

Pytanie 2: 

Dotyczy projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 1 pkt 3):  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 250 zł? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej, 

podtrzymując tym samych zapisy § 8 ust. 1 pkt 3) projektowanych postanowień 

umowy. 

Pytanie 3: 

Dotyczy projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 1 pkt 4):  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 250 zł? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej, 

podtrzymując tym samych zapisy § 8 ust. 1 pkt 4) projektowanych postanowień 

umowy. 

Pytanie 4: 

Dotyczy projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 1 pkt 5):  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 250 zł? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej, 

podtrzymując tym samych zapisy § 8 ust. 1 pkt 5) projektowanych postanowień 

umowy. 

Pytanie 5: 

Dotyczy projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 3:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości łącznych potrąceń 

wynikających z kar umownych do 20%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości łącznych potrąceń 

wynikających z kar umownych, podtrzymując tym samych zapisy § 8 ust. 3 

projektowanych postanowień umowy. 

Pytanie 6: 

Dotyczy części nr 9:  

Czy Zamawiającemu w punkcie 5c ust. 4 Opisu przedmiotu zamówienia w części 

nr 9 chodziło o zapewnienie przez Wykonawcę wymaganej przez PCA spójności 

pomiarowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż w punkcie 5c ust. 4 Opisu przedmiotu zamówienia 

chodziło o zapewnienie przez Wykonawcę wymaganej przez PCA spójności 

pomiarowej. 

 

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert. 

W rozdziale III podrozdział 2 SWZ Zamawiający zmienia zapisy pkt 1 i 13. 

Powinno być: termin składania ofert: 21.05.2021 r. godz. 9.00 

Termin otwarcia ofert: 21.05.2021 r. godz. 9:30. 

W rozdziale III podrozdziale 3 SWZ Zamawiający zmienia termin związania 

ofertą do dnia 19.06.2021 r.  

 

Ponadto zmienia się treść Załącznika nr 2 do SWZ Formularz oferty, w którym 

Zamawiający dodaje oświadczenie do każdej części o następującym brzmieniu:  

„Zamówienie wykonam samodzielnie/podwykonawcom zamierzamy 

powierzyć wykonanie następujących części zamówienia *: 

……….................................................................................................................. 
(Nazwa podwykonawcy, zakres powierzonych prac, wartość lub procentowa część zamówienia)” 

 



Zamawiający zamieści na stronie internetowej poprawiony Formularz oferty jako 

Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji. 

W związku ze zmianą zapisów SWZ ulegają zmianie zapisy Ogłoszenia  

o zamówieniu nr 2021/BZP 00052899/01 z dnia 2021-05-12. 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

Zamawiający uprzejmie informuje, że sposób zmiany i wycofania oferty jest 

szczegółowo określony w Rozdziałach VII.2 i VII.3 Instrukcji korzystania z 

miniPortalu stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ. 

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA  

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII 
w Olsztynie 

/-/ Dorota Daniluk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) poprawiony Formularz oferty 

Rozdzielnik:  

Egz. Nr 1 - a/a, BIP 

Wykonała: L. Cytarska  


