
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
w O L S Z T Y N IE  Olsztyn, dnia 23.04.2018 r.

10-072 Olsztyn, ui. Szarych Szeregów 7 
Tel.089 52414 62 fax 08S 52414 77 
N IP  739-020-71-54 000092663

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.04.2018

/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 i surowic, pożywek i suplementów oraz szalek 
Petriego (znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.04.2018) wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1 -  Dotyczy zadania nr 18
Czy zamawiający wyraża zgodę w zadaniu 18 pozycja 2 na wymiary szalek Petriego o wysokości 
15 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szalek Petriego o wysokości 15 mm. 
Tolerancja wysokości szalek wynosi 16 mm ± 2 mm.

Pytanie nr 2 -  Dotyczy zadania nr 18
Czy zamawiający wyraża zgodę w zadaniu 18 pozycja 3 na szalki Petriego pakowane po 110 szt. 
w ilości 24 op.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 24 op. szalek pakowanych po 110 szt. 
Ogólna ilość szalek w szt. nie ulegnie zmianie.
Harmonogram dostaw wynosiłby wówczas odpowiednio: 10 op., 6 op. i 8 op. w podanych w 
harmonogramie terminach.
W formularzu cenowym należy wpisać zaproponowane ilości op. i wielkość opakowania.

Pytanie nr 3 - Dotyczy zadania nr 13
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 3-4 miesiące przed końcem okresu ważności 
poprzedniej serii.
Jednocześnie informujemy, że aktualnie w dystrybucji nie jest dostępna pożywka EMEM i nie 
jesteśmy więc w stanie z góry określić daty ważności.

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.
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Pytanie nr 4 - Dotyczy zadania nr 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 40 dni. Niestety materiały nie 
są dostępne w magazynie europejskim.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 40 dni.

Pytanie nr 5 - Dotyczy zadania nr 13
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 13
Czy Zamawiający zrealizuje Zadanie nr 13 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 13 w dwóch dostawach:
- I dostawa -  do 10 czerwca 2018 -  8 opakowań
- II dostawa -  do 1 września 2018 -  8 opakowań
W związku z powyższymi zmianami umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta do dnia 
26.10 2018 r.

Pytanie nr 7 - Dotyczy zadania nr 12
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 
producenta w języku angielskim.

Pytanie nr 8 - Dotyczy zadania nr 12
Pozycja 4 - Czy Zamawiający akceptuje proponowany materiał. Podany numer katalogowy - 
u producenta dostępny jest z innym numerem CAS. Podany w formularzu nr CAS 1405-54-5 
nie jest dostępny w katalogu Ehrensdorfera. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu. 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie materiału do zawarcia w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiału z nr CAS 74610-55-2.

Pytanie nr 9 - Dotyczy zadania nr 12
Pozycja 13 - Czy Zamawiający akceptuje proponowany materiał. Podany numer katalogowy - 
u producenta dostępny jest z innym numerem CAS. Podany w formularzu nr CAS 69-57-8 
nie jest dostępny w katalogu Ehrensdorfera. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu. 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie materiału do zawarcia w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiału z nr CAS 93106-60-6.

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.04.2018
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Pytanie nr 10 - Dotyczy projektu umowy
- Zgodnie z punktem 3, §4 "...Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia lub wymiany 
wadliwego towaru w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji...."
Wyjaśnienie: Dostawa wzorca reklamowanego nie może być szybciej zrealizowana niż wzorca 
pierwotnie dostarczonego, tj. dla Zadania 12- do około 28 dni roboczych i Zadanie 13 -  około 40 
dni. Czy Zamawiający akceptuje terminy realizacji ewentualnych reklamowanych produktów? 
Jak wcześnie wnosiliśmy materiały nie są dostępne w magazynie, tylko realizowane na życzenie 
Zamawiającego, ze względu na daty ważności bądź czystości dostępnych aktualnie dostępnych 
serii u producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy reklamowanego wzorca 
dla Zadania nr 12 -  do maksymalnie 28 dni roboczych i dla Zadania nr 13 -  do maksymalnie 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 12 i zadaniu nr 13.

Pytanie nr 11 - Dotyczy zadania nr 14
Pozycja 17 - Kwas azotowy 65% Suprapure gęstość l,42g/ml w 20 st. C
Zamawiający określił pozycję jako kwas azotowy 65% i podał numer referencyjny Romil H566. 
Produkt z firmy Romil o numerze katalogowym H566 w opisie produktu ma podane stężenie 
67-69% i gęstość l,42g/ml. Powstała rozbieżność pomiędzy opisem a podanym numerem 
referencyjnym, ponieważ kwas azotowy 65% ma gęstość l,40g/ml.
Czy zamawiający zaakceptuje produkt Merck nr katalogu 115187 opisany jako kwas azotowy 69% 
Tracepur, jako produkt równoważny do produktu Romil nr H566. Gęstość dla kwasu 69% wynosi 
l,42g/ml.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania kwasu azotowego 65% Suprapure o gęstości 
1,40 g/ml (nr katalogowy: MERCK 1.00441.1000) w opakowaniach a'l litr w ilości 5 opakowań.

Pytanie nr 12 -  Dotyczy formularza ofertowego
Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów dotyczących 
tylko tych części, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Zapisy dot. pozostałych pakietów 
zostaną usunięte.

Odpowiedź: Zamawiający w formularzu ofertowym zamieścił informację dla Wykonawcy 
dotyczącą wypełniania dokumentu: „Wykonawca wypełnia tylko te zadania, w których składa ofertę 
pozostałe zadania można usunąć z formularza oferty nie zmieniając numeracji zadań".

Pytanie nr 13 -  Dotyczy projektu umowy
§2 ust. 6 -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„Odbioru ilościowo -  jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonywać będzie w dniu 
dostawy magazynier p. Beata Alchimowicz - tel. (89) 524-05-07 wew. 14 lub (89) 535-43-03, na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury (faktur) bądź innego dokumentu potwierdzającego 
fakt realizacji zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w § 1 ust. 6."? 
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego celem uniknięcia 
ewentualnych nieporozumień i niejasności na tle realizacji przedmiotowej umowy. Zgodnie z 
pierwotnym brzmieniem postanowienia odbiór towaru będzie dokonywany na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury. Mając na względzie postanowienie §5 ust. 2 Zamawiający 
dopuszcza także przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w związku z czym odbiór towaru 
powinien być dokonany bez względu na fakt dostarczenia faktury wraz z towarem. Wykonawca 
dołączy do każdorazowego zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób
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szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy. Mając powyższe 
na uwadze prosimy o przychylne rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowana zmianę.
W związku z powyższym w zawieranych z Wykonawcami umowach zapisy §2 ust. 6 będą 
brzmiały następująco:
„Odbioru ilościowo -  jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonywać będzie w dniu 
dostawy magazynier p. Beata Alchimowicz - tel. (89) 524-05-07 wew. 14 lub (89) 535-43-03, 
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury (faktur) bądź innego dokumentu potwierdzającego fakt 
realizacji zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w § 1 ust. 6."

Pytanie nr 14 -  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.

Pytanie nr 15 -  Dotyczy zadania nr 9
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie:
- Antygenu Brucella abortus do OWD (pozycja nr 1) z datą ważności do 2018-11-30
- Surowicy hemolitycznej do OWD (pozycja nr 3) z datą ważności do 2018-11-30

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w preparatów do brucelozy z 
proponowanymi terminami ważności.

Pytanie nr 16 -  Dotyczy projektu umowy
- § 6 - 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 oferenta, 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.). Informacja taka wysyłana jest również do 
oferenta oddzielnym pismem, co stanowi załącznik do prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 17 -  Dotyczy projektu umowy
- § 4 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości 
NETTO niezrealizowanej części dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar umownych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 oraz 
ust. 3 projektu umowy od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy.

Pytanie nr 18 -  Dotyczy wykazu dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia
- Rozdział 8 ust. 1 pkt 1.1.-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.
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Pytanie nr 19 -  Dotyczy wykazu dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia
- Rozdział 8 ust. 1 pkt 1.1.-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.

UWAGA:
W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku 

nr 2 -  formularze cenowe dla zadań nr 12 i 14 uwzględniające udzielone odpowiedzi i zamieszcza 
je na swojej stronie internetowej z dopiskiem r/Zmiana". Zmiany wprowadzone zostały kolorem 
czerwonym.

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

WARMIŃSI* (D-MAZURSKI 
WOJEWÓDZKI l i  (ARZ WETERYNARII

w £  sztynie

Ludw, :ewicz

Sporządziła: Katarzyna Skowrońska
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