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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WARMINSKO－MAZURSKI

WOJEWODZKILEKARZWETERYNARII

WOLSZTYNIE

／dopublicZn白LUねdomoScV

INFORMACJA

DotycZ；y：∴POStePOWania o udzielenie zamdwlenia publicznego prowadzonego w trybie

POdstawowym bez nego匂adi pn∴　dostawa test6w diagnostycznych，Odczynnik6w

lab°rat°ryjnych，POzywek，2maksprawy：　W－A－AGZ．272．1．06．202lJC

ZamaWiaJaCyinfbmuJe，Ze wterminie okreSlonym zgod血e z art・284ust・2usta：W

ZllwrzeSnia－2019r・－Prawozam6wiehpubHcznych（Dz・U・POZ・2019上da塙：uStaWa

Pzp，WykonawcyzwrecilisiedozamawlaJaCegOZWnioskiemow：haSnienietreSciSWZ．

WZWiazkuzpoWy2szym，ZamaWi勾acyudzielanastepujacychwyjaSnieh：

坤aniel；

DotvczvczeScinr4：

Czy Zamawiajacy wyrazl∴ZgOde na dostawe wzorcew z oryginalnymi certyHkatani

producentawJeZykuangielskim？

WyjaSnienie：NiestetyniemamymoZllWOScidoねczemacerbT皿atGwtZumaczonychna＿

jezyk poIskl．W zvITiazku z tym，Ze materialy odniesiema sanadawane bezpoSrednio

ZmagaLiVny Centralnego do odbiorcykohcowego，nie mamyte2m021iwoScido壬02enia

Certy丘katdw．

Qdpowiedゑ

Zamawiajacy wyraza zgode na dostawe∴WZOrC6w z oryginalnymi certyfika．tami

PrOducenta＿WJeZykuangielskim．

坤anie2：

DohTCZVczeScim4DOz．1：

Poz．1－MaterialniejeStjuZdostepny．Wofercieproducentadostepnesaobecniedwa

materialy BR－1005iBR－1006・W zalaczeniu kopia z katalogu wraz z paェametrami

iwartoSciami．ZwracamysleZPrOSbadoZamawlaJaCeg00WSkazaniemateriahLkt6Iy

jestzgodnyzZapotrzebowaniemZamawi勾acego・JeSlimateriabTniespehiajaPahstwa

zapotrzebowaniaZ，WraCamy SiezproSbaowytaczeniepozydilzCzeSci4．

0dpowied乏：

ZamawiajaqT WyraZa zgode na－　dostawe zaproponowanego asortymentu BR－1006

WramaChpozyqlnrl・

Wojew6dzkiInspektorat WeterynariiuL Szarych Szereg6W7，

10－07201sztyn

tel　895241450，895241477，WiwoIsztvnのoIsztlm．Wiwgov．DLwww．01szBTn．Wiw．gov．pl

籠



Pytanie3；

PvtaniedotvczvczeScinr4：

EasiTabs，ZWraCamySleZPrOSbadoZamaw拘a＿Ceg00WydmZenieterminurealizaciido

25dniroboczychdlaCzeSci4・

WカaSnienie：DostaWytejgrupyproduktoweJ ZSiedziba，WUSArealizowanesaobecnle

zdluZszym，niZdotyChczasowymtermnemrealiza〔丸Sytuacjatawynikazutrudnieh

zwazanych zpanuJa＝CaObecnie ogOlnoSwiatowapandemia COVID－19iWynikajacym

ztegoczesclOⅥymOgraniczeniemdzia王alnoScIPrOducentaorazwprowadzonymZtegO

powodu dodatkowym10graniczeniamlWPyWaJaCyminalogistycznastroneprodukdi，

jakidystrybucii．Ponadto，nadhZszarealiza（jezam6wieIiwpもwar6wnieZfeLL鼻wl蒔cia

z Unii Europejski匂Wielkiej Brytanii（tzw・Brexit），gdzie dotychczas znajdowaI sie

EuropqskimagazynproduktdwizwiekszonailoSciaodprawpostroniewPoIsce・WiaZe

sle tO Z dodatkowyml Obowiazkami celnymi oraz WTdhあnJm CZa－Sem ZWlaZanym

z odprawami przesyZek・W2TWiazku z powyzszymlutrudnieniaml，Obecnie dostaWy

produktdwEa＿SiTabsmogabyCreahzowanedo8tygodni（40dniroboczych），WZgledem

StandardowegoczasureaHzac担

Odp°Wiedゑ

ZamawlaJaCyWyraZazgodenavJydmZenieterminurealizacjido25dniroboczychdla

CzeScinr4．

WzwiazkuzpowyZszymZamawiajacydodajepunkt5aa）wRozdzialeIIIPodrozdziale4，

0kreSlaja＝Cy ma＿X．termin realizacii dla czeSci nr4，0kreSlajaqT SPOSbb przyZmania－

PunktdwwkryteriumK2dlaczeSclnr4・

”OcenαptmktoIUα00krUte，五m K2”temれreαtizαdi dostαtDg czejciotud”

zostaniedokCnanalUgZaSad・

d M諭malng　　ねmin　　形α転αqL dostαug CZeScわの匂’∴∴L捜砕OSi：

7dれjroboczgc九mαksgmαInU25dIliroboczgchIiczongChoddnねkolqnegO

Od LUgS比肩αZαm61Uie毒a d一〇gq ele枇rCれjcznq prZeZ2ama初句qCegO do dnja

dostarcze毒αprZedmio加zam6Luie毒adomαgaZg肌ZanlaLU均qCegO’’

Pytanie4；

PvlaniedotvczvczeScinr4poz・2，4，5：

Poz．2，4，5－ZwracamysleZPrOSbaopotwierdzenieiloScIPlanowanychdostaw・Braktej

infomaqlSPOWOd可enaHczemekoszt6wdostaⅥydokaZdejpozyql・

OdpowiedZ：

Zgodnie z za＿PISamlWZa互czniku nr1－0pis przedmlOtu Zam6wienia，ZamawlaJaCy

Wy］aSnia，ZeZamdwieniewzakresieczeScinr4mabyezreaHzowanewjedn匂dostawie．

Pytanie5：

DotvczvprQiektowanychTloStanOWie丘umowy：

CzyZamawlaJaCyⅥyraZizgodenadoZaczeniezapISudoprqiektuumoⅥy：

”Pozazmianamiumowy dopuszczonymlW art．455ust．l ustaWyPZP dopuszcza sle

moZhwoSezmianpostanowiehza＿Wartejumowy，WtymPOSZCZeg6hychzam6wie丘，gdy

konleCZnOSC zmiany spowodowanaJeSt OkolicznoSciamlPOZakontrola stron，ktdrych

dziaIajacznale却ta＿StarannOSciastronyniemogbTPrZeWidzleeWChwilizawarciaumowy．

Dotyc得手　tO W SZCZeg61noSci takich okolicznoSci jak zagroZenie epidemi01oglCZne，

Zamieszki，aktyterroru，Zamkniecie granic，rZadowe ograniczeniamiedzynarodowego

transportu，utrudnlenianalotniskachigranlCaCh，4．0koHcznoScio charakterze tzw．

SibTⅥyZszej．Wcza＿SietrwaniasiZyWyZszejWkonawcaodpowiada∴ZaWykonanieUmowy

nazasada＿Ch og61nych kodeksu cyvfilnego．Wykonawca＿doああr WSzelklCh staraii，aby

POmlmOistnlenia sibT WyZszd zapewnie ciagIoSe dostaw wszystkich produkt6w na



bieZacoi zgodnie ze skIadanymユZam6wienia土工li oraz∴ZObowiazuJe Sieinfomowae

Zama－Wiajacego niezwbcmiei na bieZaco o wsze此ch trudnoSciach zwiaza＿nyCh

ZdostarczeniemzamdwionychprzeznlegOPrOduktdw．”

WyjaSnienie：WciaZ panuJaCa Pandemia skutecznie op62nia dostai叩‾materiaI6W，挽

WZgledunaobostl、ZeniawtransporcieIATA・NiestetyniemamywpZywuna．realizowane

dostawy kt6reczestooczekujaw”koldce”namiejscewtransporcie，TIaszczazpoza＿

UE．

OdpowiedZ：

ZamawiaJaCyniewyrazaZgOdynadoda・heproponowanychzapISdwdoprcjektowalryCh

POStanOWieh umoWy・Wkonawcapowomje sie na siIe wy2sza，∞jest zbyt og6mym

StWierdzeniem・WzakresieSARS－CoV－2zapisyumowyregumeustawaoszczeg61nych

rozwlaZaniachzW徴ZanyChzzapobleganiem，PrZeCiwdzialanlemizwalczanlemCOVID－19，

innych chor6b zakaZnych orazwywo王anychnimi sytuaqikrwsowch（art．15ri art．

15rl）・Kaidainromaqia dotyczacatrudnoScizWaZanyCh z dostarczeniem produkt6w

bedzierozpatrywanamdywidualnie．

叩anie e；

DotvczvDnoiektowanvch DOStanoWie丘umow

W§5，Pkt・1，Pdpkt・4widlheje zapis：”…Wykonawca＝ZOboLUiqZtdesiedo dostarcze毒a

れb　型／mわれg uaO脇のegO tOのαm u fem元高e14dni rOboczgcんod dnねzg20SZe7五

re枇αmaqL‥”

Wyia…nienie：Dostawawzorca－reklamowanegoniemoZeby zrealizowanaszybciej，ni2

WZOrCa－PlerWOtnie dostarczonego，da Za－dallia4－do25dni roboczych od dnia

rozpatrzema reklama（車（Wymaga WyPehhena stosownego fom山arza remamacyjnego

i akceptacji zwrotn匂　producenta主　Czy ZamawiaJa＿Cy akceptuje tennin realizaCji

ewentualnychreklamowanychprodukt6W？

Odpowiedゑ

ZamawiaJaCyWyra2azgodenawydhlZenieterminudostawywzorcareklamowaneg025

dniroboczychoddniarozpatrzeniarekli虹naql

坤anie7；

Dotvczvm：8：ust．：：lpkt：2）：
CzyZamawiaJi私事rWyraLaZgOdena＿ObniZenieⅥySOko clkaェyumownej do1％？

OdpowiedZ：

ZamawlajacyniewyraZazgodynaobniZenieWySOkoScikalyumOWnej，POdtrzymljac

tJmSamyChzapisy§8ust・lpkt2）prqiektowanychpostanowiehumoWy．

Pytanie8：

DotvczvprQjektowanychpostanowie丘umowv§8ust．lpkt31：

CzyZamawiaJaCyWyraLazgodenaobniZeniewysokoScikalyumOWnejdo250zt？

Odpowiedi：

Zama：Wiajacynie wyra乏azgodynaobniZe五ewysokoScikaryumown匂，POdtrzymujac

tsmsamychzapisy§8ust・lpkt3）prqiektowanychpostanowie丘umowy・

Pytanie9；

DotvczvprojektowanychDOStanOWie丘umowyS8ust．lpkt4日

CzyZamawiajaCyWyraZa＿ZgOdena＿ObniZeniewysokoScikaryumown匂do2502壬？

Odp°WiedZ：

Zamawiafacynie wyraZazgodynaobniZenieWySOkoScikal’yumOWnej，POdtrzymljac

tymsamychzapisy§8ust．1pkt4）prcjektowanychpostanowiehumowy．

PytanielO：

Dotvczv Droiektowanvch DoStanoWiehInnOWV§8ust．l pkt5主



CzyZamaWiafa＿CyWyra2a－ZgOdenaobni2eniewsokoScikalyumOWnejdo2502士？

Odpowieda：

ZamaW両acyniewyraをazgodynaobni2enie、ySOkoScikalyumOWnd，POdtrzymuja，C

tymsaHlyChzapisy§8ust・lpkt5）prcriektowanychpostanowiehumoWy・

Pytaniell：

DotvczvlIr°jektowanychpostanowie丘umowv§8ust・3：

CzyZamawiajacyWyraLazgodenaobniZeniewsokoSciZa・CZnyChpotracehwynikajacych

zkarumownychdo20％？

OdpowiedZ：

ZamaviajaCyniewyraZazgodynaobniZenleWySOkoSciねcznychpotraceh舶acych

z kar umownych，POdtrzym可ac tJm SamyCh zapisy§　8ust・3　prc埠ktowanych

postmowiehumoWy・

Pytanie12：

DotvczvczeScinr7；

C2yZamawiaja：CyWPO2yqiinr2WyraZizgodenazaoferowaJ五epZytekkontaldowch

RodacConTactTestSabourudDextroseAgarzLecytyna＝iTween80？

Odpowiedゑ

ZamawiajacywyrazazgodenazaoferowaniepbTtekkontaktowchRodacConTactTest

SabourudDextroseAgarzLecytyna．iTween80・

叩anie13‥

DotvczvczeScinr7：

CzyZama－WlaJaCyWyraZnZgOdenazaoferowaniepod王622tenninemwa祖oSci3mieslaCe

oddatyprodukcjilmln．11tygodnioddatydosta：Wy？

Odpowied乞：

ZamawiaJafyniewyrazazgodynazaoferowaniepodIdZzten血nemwaznoSci3mieslaCe

oddatyproduk（担imin．11tygodnioddatydostaWy・

Pytanie14；

DotvczvcZeScinrl：

Rozdzia12SWZ－dokumentyprzedlniotowe，Zada工henrl－CzyZamawiajacyzgodzisie

na dolaczenie certy一膝atdw kontroli jakoSci w je勾rku angielskimlub doねczenie

przykIadoWyCh certyEkat6w kontr01i jakoSci oferowanych produktdw wraz

ztIumaczeniemnaJePykpoIskl？

Odpowiedを；

ZamaWiajacy wyra乞a zgode na doねczenie ce垂市kat6w kontroHjakoSciwjeZyku

angielskimlubdolaczenieprzykIadoⅥyChcertynkat6wkontrolijakoScioferowanych

PrOdukt6wwra2；ZtlumaczeniemnaJeZykpoIski・

PytanielS；

DotvczvcZeScinrl：

C25r Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie odczynnik6w z na－SteP可acymi

minimalnymiterminamlWi逐noSci：

－POZyCia．6，10，14，18－5miesiecyodda－tydostaWy

－POZyCia3，4，13，17，21－6miesiecyoddatydostaw

－POZyda5，11，12，20－7m上esiecyoddatydostawy

－POZyqia15i23－8miesiecyoddatydostaWy？

Uzasadnienie：ZeWZgledunaskIad，komponentylSyStemPrOdukqiodczyrmik6W－nie

mo2ma OkreSHe terminu waLno cl Oferowanego asortimentu na＿POdany w SIWZ．

0ferowaneterminywaZnoScizostalypodanezgodniezzalecenia工liproducenta．

Odpowied乏：



ZamawlaJaCyWyrazazgodenazaoferowanieodczynnikdwz、ymienlOnympowyzq

minimalnymiterminamiwaLnoSci．

PozostalezapisySWZnieulegaJa．Zmianie．

ZamawlaJaCyinromqJe，zenieulegazmianietermins曲adaniaofert．

Y漁壁面sKO・M位URS妬

Rozdzlelnik・

Egz．Nrl－a／a，BIP

W）konala：し．qtarska

KiEROWNIKZESPOLU
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