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INFORMACJA  

 

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 4:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami 

producenta w języku angielskim?  

Wyjaśnienie: Niestety nie mamy możliwości dołączenia certyfikatów tłumaczonych na 

język polski. W związku z tym, że materiały odniesienia są nadawane bezpośrednio  

z magazyny Centralnego do odbiorcy końcowego, nie mamy też możliwości dołożenia 

certyfikatów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami 

producenta w języku angielskim. 

Pytanie 2: 

Dotyczy części nr 4 poz. 1:  

Poz.1 – Materiał nie jest już dostępny. W ofercie producenta dostępne są obecnie dwa 

materiały BR-1005 i BR-1006. W załączeniu kopia z katalogu wraz z parametrami  

i wartościami. Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wskazanie materiału, który 

jest zgodny z Zapotrzebowaniem Zamawiającego. Jeśli materiały nie spełniają Państwa 

zapotrzebowania zwracamy  się z prośba o wyłączenie pozycji 1 z Części 4. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę zaproponowanego asortymentu BR-1006  

w ramach pozycji nr 1. 
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Pytanie 3: 

Pytanie dotyczy części nr 4:  

EasiTabs, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 

25 dni roboczych dla Części 4. 

Wyjaśnienie : Dostawy tej grupy produktowej  z siedzibą w USA realizowane są obecnie 

z dłuższym, niż dotychczasowym terminem realizacji. Sytuacja ta wynika z utrudnień 

związanych z panującą obecnie ogólnoświatową pandemią COVID-19 i wynikającym  

z tego częściowym ograniczeniem działalności producenta oraz wprowadzonymi z tego 

powodu dodatkowymi ograniczeniami wpływającymi na logistyczną stronę produkcji, 

jak i dystrybucji. Ponadto, na dłuższą realizację zamówień wpływa również fakt wyjścia 

z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii (tzw. Brexit), gdzie dotychczas znajdował się 

Europejski magazyn produktów i zwiększoną ilością odpraw po stronie w Polsce. Wiąże 

się to z dodatkowymi obowiązkami celnymi oraz wydłużonym czasem związanym  

z odprawami przesyłek. W związku z powyższymi utrudnieniami, obecnie dostawy 

produktów EasiTabs mogą być realizowane do 8 tygodni(40 dni roboczych), względem 

standardowego czasu realizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 25 dni roboczych dla 

Części nr 4. 

W związku z powyższym Zamawiający dodaje punkt 5aa) w Rozdziale III Podrozdziale 4, 

określający max. termin realizacji dla części nr 4, określający sposób przyznania 

punktów w kryterium K2 dla części nr 4. 

„Ocena punktowa w kryterium K2 „termin realizacji dostawy częściowej” 

zostanie dokonana wg zasad: 

a) Minimalny termin realizacji dostawy częściowej wynosi:  

7 dni roboczych, maksymalny 25 dni roboczych, liczonych od dnia kolejnego 

od wysłania zamówienia drogą elektroniczną przez Zamawiającego do dnia 

dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.” 

Pytanie 4: 

Pytanie dotyczy części nr 4 poz. 2, 4, 5:  

Poz.2,4,5 – Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie ilości planowanych dostaw. Brak tej 

informacji spowoduje naliczenie kosztów dostawy do każdej pozycji. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

wyjaśnia, że zamówienie w zakresie części nr 4 ma być zrealizowane w jednej dostawie. 

Pytanie 5: 

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie zapisu do projektu umowy: 

„Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 ust. 1 ustawy PZP dopuszcza się 

możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy 

konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których 

działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, 

zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego 

transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. 

Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy 

na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby 

pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na 



bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować 

Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych  

z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.” 

Wyjaśnienie: Wciąż panująca pandemia skutecznie opóźnia dostawy materiałów, ze 

względu na obostrzenia w transporcie IATA. Niestety nie mamy wpływu na realizowane 

dostawy, które często oczekują w „kolejce” na miejsce w transporcie, zwłaszcza z poza 

UE. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanych zapisów do projektowanych 

postanowień umowy. Wykonawca powołuje się na siłę wyższą, co jest zbyt ogólnym 

stwierdzeniem. W zakresie SARS-CoV-2 zapisy umowy reguluje ustawa o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15r i art. 

15r¹). Każda informacja dotycząca trudności związanych z dostarczeniem produktów 

będzie rozpatrywana indywidualnie. 

Pytanie 6: 

Dotyczy projektowanych postanowień umowy:  

W §5, pkt.1, pdpkt.4 widnieje zapis: ”…Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

lub  wymiany wadliwego towaru w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

reklamacji….” 

Wyjaśnienie: Dostawa wzorca reklamowanego nie może być zrealizowana szybciej, niż 

wzorca pierwotnie dostarczonego, dla  Zadania 4 – do 25 dni roboczych od dnia 

rozpatrzenia reklamacji(wymaga wypełnienia stosownego formularza reklamacyjnego  

i akceptacji zwrotnej producenta). Czy Zamawiający akceptuje  termin realizacji 

ewentualnych reklamowanych produktów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy wzorca reklamowanego 25 

dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji 

Pytanie 7: 

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 8: 

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 9: 

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

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 4) projektowanych postanowień umowy. 

Pytanie 10: 

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 11: 

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 12: 

Dotyczy części nr 7:  

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek kontaktowych 

Rodac ConTact Test Sabourud Dextrose Agar z Lecytyną i Tween 80? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płytek kontaktowych Rodac ConTact Test 

Sabourud Dextrose Agar z Lecytyną i Tween 80. 

Pytanie 13: 

Dotyczy części nr 7:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłóż z terminem ważności 3 miesiące 

od daty produkcji i min. 11 tygodni od daty dostawy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podłóż z terminem ważności 3 miesiące 

od daty produkcji i min. 11 tygodni od daty dostawy. 

Pytanie 14: 

Dotyczy części nr 1:  

Rozdział 2 SWZ – dokumenty przedmiotowe, zadanie nr 1 – Czy Zamawiający zgodzi się 

na dołączenie certyfikatów kontroli jakości w języku angielskim lub dołączenie 

przykładowych certyfikatów kontroli jakości oferowanych produktów wraz  

z tłumaczeniem na język polski? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie certyfikatów kontroli jakości w języku 

angielskim lub dołączenie przykładowych certyfikatów kontroli jakości oferowanych 

produktów wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Pytanie 15: 

Dotyczy części nr 1:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z następującymi 

minimalnymi terminami ważności:  

- pozycja 6, 10, 14, 18 – 5 miesięcy od daty dostawy 

- pozycja 3, 4, 13, 17, 21 – 6 miesięcy od daty dostawy 

- pozycja 5, 11, 12, 20 – 7 miesięcy od daty dostawy  

- pozycja 15 i 23 – 8 miesięcy od daty dostawy?  

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie 

można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. 

Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. 

Odpowiedź: 



Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z wymienionymi powyżej 

minimalnymi terminami ważności.  

 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert. 

 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

w Olsztynie 

Jerzy Zbigniew Koronowski 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:  

Egz. Nr 1 - a/a, BIP 

Wykonała: L. Cytarska  


