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INFORMACJA NR 3 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: dostawa testów diagnostycznych, odczynników 

laboratoryjnych, pożywek, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.06.2021.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 części nr 3:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie certyfikatów jakościowych dla 

odczynników przy ich dostawie, a nie w trakcie składania oferty przetargowej, bowiem 

tylko wtedy jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu certyfikat jakościowy zgodny z 

etykietą dla konkretnego odczynnika zawierający numer serii, datę produkcji i okres 

ważności. Nie możliwe jest dostarczenie certyfikatu z konkretnymi informacjami przed 

zakupem odczynnika (nie wiadomo, której serii Państwo otrzymacie dany odczynnik). 

Niektóre odczynniki są produkowane po otrzymaniu zamówienia ze względu na krótkie 

terminy ważności i dopiero wtedy nadawany jest im numer serii i określany termin 

ważności.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie certyfikatów jakościowych dla odczynników przy 

ich dostawie w jeżeli zostanie zaproponowany asortyment zgodny z podanymi wymaganiami w 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku zaoferowania 

produktów równoważnych, należy złożyć certyfikaty jakościowe wraz z ofertą. 

Pytanie 2: 

Dotyczy części nr 3:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przedmiotowych środków dowodowych tj. 

opisów, katalogów, specyfikacji technicznych itp., wraz z ofertą tylko dla odczynników 

równoważnych (nie dla wszystkich). Odczynniki przytoczonych producentów w SWZ 
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przez samego Zamawiającego są mu znane pod względem jakościowych i dostarczanie 

do nich dodatkowej dokumentacji na etapie składania oferty nie wniesie nic nowego 

(Zamawiający pracuje na tych odczynnikach), a tylko zwiększy wielkość pliku 

składanego za pośrednictwem platformy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą 

tylko dla odczynników równoważnych. W przypadku zaoferowania asortymentu zgodnego z 

wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca może złożyć powyższe 

dokumenty przy dostawie. 

 

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert. 

W rozdziale III podrozdział 2 SWZ Zamawiający zmienia zapisy pkt 1 i 11. 

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

Termin otwarcia ofert: 21.05.2021 r. godz. 10:30. 

 

W rozdziale III podrozdziale 3 SWZ Zamawiający zmienia termin związania ofertą do 

dnia 19.06.2021 r.  

W związku ze zmianą zapisów SWZ ulegają zmianie zapisy Ogłoszenia  

o zamówieniu nr 2021/BZP 00051213/01 z dnia 2021-05-11. 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
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