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Olsztyn, dnia 02.07.2018 r.

/  wszyscy Wykonawcy/

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Warmińsko -  Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, 
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów 
diagnostycznych, odczynników chemicznych, surowic i pożywek (znak sprawy: WTW-A- 
AGZ.272.1.05.2018) wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1 -  Dotyczy zadania nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami załączonych 
przez producenta w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami 
załączonych przez producenta w języku angielskim.

Pytanie nr 2 -  Dotyczy zadania nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca LGCMIC-RM03 z terminem ważności 
wynoszącym 6 miesięcy od daty wysyłki?
Wyjaśnienie: oferowane wzorce LGCMIC zawsze posiadają taki termin ważności i nie ma 
możliwości dostarczenia tego produktu z dłuższym terminem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca LGCMIC-RM03 z terminem ważności 
wynoszącym 6 miesięcy od daty wysyłki.

Pytanie nr 3 - Dotyczy zadania nr 16
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiału EMEM (Eagle's Minimum Essential 
Medium) o nr katalogowym ATCC-30-2003 z minimum 3-miesięcznym okresem ważności od daty 
dostawy?
Wyjaśnienie: niestety nie mamy możliwości zagwarantowania w każdym momencie dostaw 
materiałów z dłuższym okresem ważności, ponieważ ATCC wprowadza nową serię 
pożywek/suplementów do dystrybucji często na ok. 3 miesiące przed końcem okresu ważności 
poprzedniej serii.
Jednocześnie informujemy, że aktualnie w dystrybucji dostępna jest pożywka EMEM z terminem 
ważności do 30/10/2018.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie materiału EMEM (Eagle's Minimum 
Essential Medium) o nr katalogowym ATCC-30-2003 z minimum 3-miesięcznym okresem ważności 
od daty dostawy.

Pytanie nr 4 - Dotyczy zadania nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami w języku 
angielskim?
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami w języku 
angielskim.

Pytanie nr 5 - Dotyczy zadania nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami załączonych 
przez producenta w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami 
załączonych przez producenta w języku angielskim.

Pytanie nr 6 - Dotyczy zadania nr 16
Czy Zamawiający zrealizuje Zadanie nr 16 jednorazowo od podpisania umowy? Jeśli nie zwracamy 
się z prośbą o podanie harmonogramu dostaw.
Wyjaśnienie: powyższa informacja pomoże nam w prawidłowym skalkulowaniu jednostkowego 
kosztu transportu z magazynu do Państwa laboratorium. W przypadku braku informacji o liczbie 
dostaw musielibyśmy założyć, że będą Państwo zamawiać po 1 opakowaniu i uwzględnić koszt 
transportu z magazynu w cenie każdego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający będzie realizował zamówienie asortymentu wyszczególnionego w 
zadaniu nr 16 jednorazowo od daty podpisania umowy na zamówienie złożone przez 
Zamawiającego.

Pytanie nr 7 - Dotyczy zadania nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu posiadającego 8 -  miesięczny termin 
ważności?
Producent testów -  firma Unisensor oferuje termin gwarancji wynoszący 8 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu z terminem ważności 8 miesięcy.

Pytanie nr 8 - Dotyczy zadania nr 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 i 2 podłoży w opakowaniach 
jednostkowych: op. a'10 płytek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamiany pożywek w proszku w opakowaniach 500 g na 
pożywki gotowe na płytkach z uwagi na terminy przydatności do użytku i miejsce do 
przechowywania.

Pytanie nr 9 - Dotyczy zadania nr 20
Bardzo proszę o podanie składu podłoża z pozycji 12. Podłoże agarowe Standard II -  Nahragar.

Odpowiedź: Zamawiający podaje poniżej skład (w g/l) podłoża agarowego Standard II -  Nahragar:
- Pepton kazeinowy - 3.45
- Pepton mięsny - 3.45
- Chlorek sodu - 5.1
- Agar -13.0
-  p H  7 .5± 0 .2

Pytanie nr 10 - Dotyczy zadania nr 20
Czy zamawiający w pozycji nr 4. Pożywka Muller-Kaufman z czterotionianem i novobiocyną 
(pożywka MKTTn) wyrazi zgodę na podłoże o składzie:
Skład w g/l
Ekstrakt wołowy................................................ 4,30
Enzymatyczny hydrolizat kazeiny...................8,60
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Żółć wołowa...................................................... 4,78
Chlorek sodu................................................... 2,60
Węglan wapnia................................................ 38,70
Tiosiarczan sodu bezw................................... 30,50
Zieleń brylantowa.............................................. 0,0096
Nowobiocyna.................................................. 0,04
Końcowe pH w 25°C: 8,0 ± 0,2

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pożywki z novobiocyną w składzie pożywki ze względu 
na to, że w postępowaniu uwzględniona jest już novobiocyna jako dodatek zarówno do pożywki 
Muller-Kaufman oraz do pożywki MRSV.

Pytanie nr 11 - Dotyczy zadania nr 23
Czy zamawiający wymaga, aby płytki kontaktowe z pozycji 1 i 2 były sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania płytek kontaktowych z zadania nr 23 
sterylizowanych radiacyjnie.

Pytanie nr 12 - Dotyczy zadania nr 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji 2 na zawartość agaru 15 g/l? Zawartość agaru zależy od 
siły żelowania, dlatego producent dobiera odpowiednie stężenie agaru, a w normach zawsze 
podany jest przedział, a nie konkretna wartość. Gdyby w zaoferowanej pożywce było 18 g/l byłaby 
zbyt gęsta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 pożywki gotowej o 
zawartości agaru 15 g/l.

Pytanie nr 13 - Dotyczy zadania nr 22
Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 wyrazi zgodę na opakowanie wielkości 10 sztuk zamiast 5 sztuk? 
Docelowo ilość w zapotrzebowaniu zostanie zapewniona.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1 i 2 podłoży pakowanych 
po 10 sztuk i jednocześnie zaoferowania w pozycji 1 trzech takich opakowań oraz w pozycji 2 
dwóch takich opakowań.

Pytanie nr 14 - Dotyczy zadania nr 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1 i 2 podłoży pakowanych po 10 
sztuk i jednocześnie zaoferowanie w pozycji 1 trzech takich opakowań oraz w pozycji 2 dwóch 
takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1 i 2 podłoży pakowanych 
po 10 sztuk i jednocześnie zaoferowania w pozycji 1 trzech takich opakowań oraz w pozycji 2 
dwóch takich opakowań.

Pytanie nr 15 - Dotyczy zadania nr 22
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazywania gęstości inokulum do sprawdzania żyzności w 
certyfikatach kontroli jakości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu wskazywania gęstości 
inokulum do sprawdzania żyzności w certyfikatach kontroli jakości.
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Pytanie nr 16 - Dotyczy zadania nr 22
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pozycji 3 wskazując wielkość opakowania 50 x 
10 mm, zamiast 50 x 10 ml?

Odpowiedź: Wielkość zamawianego opakowania pożywki gotowej w probówkach MKTTn 
Enrichment Broth wynosi 50 x 10 ml (op. a' 50 probówek po 10 ml).

Pytanie nr 17 - Dotyczy zadania nr 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1 i 2 podłoży z terminem ważności 3 
miesiące od daty produkcji i jednocześnie minimum 11 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie terminu ważności podłoży krótszego 
niż podany w specyfikacji (16 tygodni liczone od daty dostawy).

Pytanie nr 18 - Dotyczy zadania nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowic z terminem ważności minimum 18 
miesięcy od daty dostawy towaru?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie surowic z terminem ważności minimum 
18 miesięcy od daty dostawy towaru.

Pytanie nr 19- Dotyczy zadania nr 8 pozycja nr 2
Czy zamawiający zaakceptuje możliwość dostarczenia antygenu do diagnostyki przeciwciał 
Mycoplasma meleagridis (MM) metodą aglutynacji płytowej w surowicy kur i indyków firmy 
BioVac, który nie jest wpisany do aktualnego rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza 
Weterynarii.
Ze względu na znikome zapotrzebowanie żaden z dotychczas oferowanych antygenów zarówno 
firmy BioVac jak i Soleil nie posiadają takiego wpisu i są trudno dostępne na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie antygenu bez aktualnego wpisu w 
wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, 
prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Pytanie nr 20 - Dotyczy projektu umowy
W §3, pkt.3 widnieje zapis: "...Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia lub wymiany wadliwego 
towaru w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji...."
Dostawa wzorca reklamowanego nie może być zrealizowana szybciej, niż wzorca pierwotnie 
dostarczonego, tj. dla Zadania 15 -  do 20 dni roboczych i Zadania 16 -  do 40 dni. Czy Zamawiający 
akceptuje takie terminy realizacji ewentualnych reklamowanych produktów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy reklamowanego wzorca 
dla Zadania nr 15 -  do 20 dni roboczych i dla Zadania nr 16 -  do 40 dni roboczych.
Powyższa zmiana zostanie ujęta w §3 ust. 3 w umowie zawartej z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniu nr 15 i zadaniu nr 16.

Pytanie nr 21 -  Dotyczy projektu umowy
§5 ust. 4 -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu §5 ust. 4 dotyczącego 
wstrzymania płatności faktury za towar reklamowany do dnia ostatecznego zakończenia 
postępowania reklamacyjnego.

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.05.2018

str. 4



Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.05.2018

Pytanie nr 22 -  Dotyczy projektu umowy
§1 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na następujący: „Przy 
każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty wyszczególnione w 
formularzach cenowych (Załącznik nr 2) lub udostępni wymagane certyfikaty kontroli jakości na 
stronie internetowej wykonawcy, do której Zamawiającym będzie miał bezpłatny, całodobowy 
dostęp"?
Uzasadnienie: tak zmodyfikowany projekt umowy jest zgodny z zapisami SIWZ rozdział 3 punkt 8.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na następujący: „Przy 
każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty wyszczególnione w 
formularzach cenowych (Załącznik nr 2) lub udostępni wymagane certyfikaty kontroli jakości na 
stronie internetowej wykonawcy, do której Zamawiającym będzie miał bezpłatny, całodobowy 
dostęp". Adres strony internetowej zostanie podany przez wykonawcę w przesłanej ofercie.

Pytanie nr 23 -  Dotyczy wzoru umowy - zadanie nr 13
§1 ust. 6 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o: „lub Wykonawca 
zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu 
oraz certyfikatów jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie 
dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej".
Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie 
przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem.
Ze względu na politykę ekologiczna firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie 
elektronicznych plików na naszej stronie. Nie jesteśmy w stanie spełnić tego warunku 
Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie. Zamawiający wprowadzi zapisy jak 
w pytaniu powyżej.

Pytanie nr 24 -  Dotyczy wzoru umowy - zadanie nr 13
§3 ust. 3 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 
10 dni roboczych do 18 dni roboczych?
Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest 
przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i 
fakt, iż nasze produktu magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin jest 
niewystarczający i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej 
realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 
10 dni roboczych do 18 dni roboczych dla zadania nr 13.

Pytanie nr 25 -  Dotyczy projektu umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ
(§ 6 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany 
umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych 
omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści 
nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu. Zamawiający do 
umowy zawieranej z Wykonawcą załącza skan podpisanego formularza ofertowego oraz 
formularza cenowego złożonego przez Wykonawcę, w którym poprawia oczywiste omyłki 
pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
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Informacja taka wysyłana jest również do Wykonawcy oddzielnym pismem, co stanowi załącznik 
do prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 26 -  Dotyczy projektu umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ
(§ 4 ust. 1 pkt 2-3) Czy Zamawiający Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu 
kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości na naliczanie wprowadzenia limitu kar 
umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy. Zapisy § 4 
pozostają bez zmian.

Pytanie nr 27 -  Dotyczy projektu umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji. 

Pytanie nr 28 -  SIWZ rozdział 8 punkt 1.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD 
wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi 
pierwowzorami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Sposób przygotowania oferty określony 
jest w Rozdziale 14 SIWZ.

Pytanie nr 29 -  SIWZ rozdział 8 punkt 1.2
W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność 
będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Sposób przygotowania oferty określony 
jest w Rozdziale 14 SIWZ.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zaioierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

UWAGA:

Sporządziła: Katarzyna Skowrońska
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