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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Warmińsko -  Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, 
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z 
instalacją i uruchomieniem urządzeń laboratoryjnych w pomieszczeniach Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Olsztynie oraz przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu (znak sprawy: 
WIW-A-AGZ.272.1.09.2018) wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym, zapisów 
dotyczących tylko tych części, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Zapisy dotyczące 
pozostałych pakietów zostaną usunięte.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów 
dotyczących tylko tych części, na które Wykonawca będzie składał ofertę. Pozostałe zadania można 
usunąć z formularza oferty nie zmieniając numeracji zadań.

Pytanie nr 2 - Dotyczy zadania nr 1 -  Rozlewarka do płytek
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisów z punktu 2, 6, 9, 10 i 13, dotyczących 
rozlewania płytek 35 mm oraz 60 mm, a także nastawianie wysokości płytek (punkt 2), możliwości 
dodatkowego oprzyrządowania do rozlewani probówek (punkt 6) dokładnego zakresu dozowania 
(punkt 9), dokładnego opisu funkcji zapamiętanych programów (punkt 10), dokładnych wymiarów 
urządzenia (punkt 13)?, które spełni tylko urządzenie firmy INTEGRA MEDIAJET 
Uzasadnienie: w obecnym kształcie parametry techniczne preferują tylko i wyłączenie urządzenie 
jednego producenta INTEGRA MEDIAJET. Zamawiający ma obowiązek określić opis przedmiotu 
zamówienia, tak by nie ograniczać Wykonawcom udziału w postępowaniu w drodze 
skonstruowania niepoprawnie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyraźnie 
mówi o tym artykuł 7 ustawy PZP wyraża podstawową zasadę równego traktowania i zakaz 
preferowania (dyskryminacji) poszczególnych wykonawców ubiegających się o zamówienie 
publiczne. Przepis ten nakazuje przeprowadzenie postępowania w sposób gwarantujący 
zachowanie uczciwej konkurencji między wykonawcami. Przedmiot zamówienia należy określać w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty 
(art. 29 ust. 1 ustawy PZP). Określenie cech przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej 
konkurencji. Niezastosowanie tych wymogów powoduje, że zostaje naruszona fundamentalna 
zasada przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką jest zasada równości. 
Jednocześnie art. 29 ust. 2 ustawy PZP nakłada na zamawiających obowiązek określenia przedmiotu 
zamówienia w taki sposób, aby postępowanie zamawiającego nie utrudniało uczciwej konkurencji. 
Jednocześnie trudno mówić o wydatkowaniu środków publicznych w sposób celowy i oszczędny 
oraz z zachowaniem najlepszych efektów z danych nakładów (art. 35 ust. 3 ustawyó z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. 2005 nr 249 poz. 2104 z późń. zm.), skoro 
postępowanie jest przygotowane pod jednego producenta urządzenia.
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Wykonawca nie neguje uprawnienia Zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia 
stosownie do własnych potrzeb, tak aby dokonane zakupy spełniały uzasadnione oczekiwania. 
Podnosi jednak, iż swoboda Zamawiającego w opisywaniu przedmiotu zamówienia jest 
ograniczona regułami zawartymi w art. 29 ust. 1-3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy PZP. W przedmiotowym 
postępowaniu opis przedmiotu zamówienia dokonany został z rażącym naruszeniem tych reguł. 
Opis ten winien być determinowany przede wszystkim obiektywnie uzasadnionymi potrzebami 
Zamawiającego, a nie chęcią zawężenia kręgu wykonawców mogących zrealizować zamówienie czy 
faworyzowania konkretnego przedsiębiorcy kosztem innych.
Każde z postanowień o których mowa w pytaniu nr 2 z osobna stanowi przesłankę do uznania, iż 
opis przedmiotu zamówienia zmierza do ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców do 
zaledwie jednego -  oferującego produkty firmy INTEGRA MEDIAJET
Rozlewanie płytek jest procedurą, której rezultat może być osiągnięty na różne sposoby, przy 
wykorzystaniu sprzętu i materiałów różnych producentów. Tym samym to osiągnięcie określonego 
rezultatu, a nie zastosowane w tym celu środki, powinny determinować ocenę zasadności 
zakreślania przez Zamawiającego konkretnych wymogów.
Potrzeby wyartykułowane w opisie przedmiotu zamówienia muszą być realne, niezbędne, nie 
dające się uzyskać w żaden inny sposób. Tym samym nie jest dopuszczalna sytuacja, w której 
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia ograniczając w istotny sposób konkurencję, podczas 
gdy inny niż opisany w SIWZ sposób wykonania tegoż zamówienia pozwoliłby mu uzyskać ten 
sam efekt, a jednocześnie większa ilość wykonawców uzyskałaby dostęp do zamówienia. W takiej 
sytuacji bowiem nie mamy do czynienia z rzeczywiście uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, 
a co za tym idzie - ograniczenie konkurencji polegające na uniemożliwieniu złożenia oferty 
wykonawcom obiektywnie zdolnym do wykonania zamówienia, również nie jest uzasadnione (tak 
również: wyrok KIO 2478/17).

Odpowiedź:
- pkt. 2 -  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował urządzenie do obsługi płytek o 

średnicy 90 mm i wysokości 16,2 mm, bo takie stosowane są przez Zamawiającego do 
wykonywania badań.
Nie wyklucza on, że w przeszłości będzie rozlewał pożywki na płytkach o innych średnicach i 
innych wysokościach, stąd zapis że urządzenie powinno mieć możliwość jego dalszej rozbudowy 
(np. poprzez dokupienie i zamontowanie dodatkowych elementów).
W związku z nie dość precyzyjnym sformułowaniem zapisanym w pkcie 2 Zamawiający 
doprecyzuje w formularzu parametrów technicznych zapis w tym punkcie.
- pkt. 6 -  Zamawiający wykreśla zapis pkt-u 6 dotyczący rozlewnia pożywek do probówek.
- pkt. 9 -  Zamawiający pozostawia w punkcie 9 zapis dotyczący programowanej dozy. Zakres ten 
powinien wynosić od 1 do 99,9 ml. i powtarzalności dozy < 1% .  Wykreśla się słowo „ m in im um " 

oraz pozostałe zapisy w tym punkcie. Zamawiający doprecyzuje ten zapis w formularzu 
parametrów technicznych.
- pkt. 10 -  Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało wyświetlacz i klawiaturę, 
która umożliwiałaby kontrolowanie wszystkich funkcji aparatu oraz możliwość wprowadzania 
programów z parametrami pracy (np. wysokość płytek, objętość wylanej pożywki, ilość płytek). 
Zamawiający doprecyzuje ten zapis w formularzu parametrów technicznych.
- pkt. 13 -  Zamawiający na ustawienie zakupionej rozlewarki ma określone miejsce w 
pomieszczeniu. Podane wymiary są wymiarami maksymalnymi. Dopuszczalne jest zaoferowanie 
urządzenia o mniejszych wymiarach.
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Pytanie nr 3 -  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrukcji w języku polskim i 
uzna za spełnienie warunku F. pozostałe parametry punkt 1, jeśli Wykonawca dostarczy wersję 
angielską?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 pkt 13 i formularza parametrów technicznych 
wymaganie F pkt 1 urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne do właściwego korzystania 
instrukcje użytkowania w języku polskim (...). Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie 
sprzętu z instrukcją w języku angielskim.

Pytanie nr 4 -  Dotyczy umowy
§3 ust. 14 -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego? 
Uzasadnienie: Wykonawca nie przyjmie na siebie ryzyka związanego z realizacją stosunku 
prawnego, którego nie jest stroną, nie mając jednocześnie wpływu na wybór podmiotu 
uprawnionego do dokonania naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/ w ustępu z §3.

Pytanie nr 5 -  Dotyczy umowy
§3 ust. 15 -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w ustępu z §3.

Pytanie nr 6 -  Dotyczy umowy
§5 ust. 1 -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w 
wysokości 5% od wartości umowy określonej w § 1 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia §5 u st.l projektu 
umowy.

Pytanie nr 7 -  Dotyczy zadania nr 3 -  Dygestorium chemiczne dwukorowe
Zamawiający wymaga aby prawa komora dygestorium do pracy z gorącymi i żrącymi oparami 
certyfikowana była zgodnie z normą EN 14175 cz.2, 3. Czy na potwierdzenie spełnienia wymagań 
wyżej wymienionej normy należy dołączyć do oferty certyfikat wydany przez niezależne 
laboratorium badawcze?

Odpowiedź: Zgodnie z uwagami zapisanymi w formularzu parametrów technicznych Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia 
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE)
b) katalogów lub folderów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń/ 
systemów.
Z dokumentów powinno jasno wynikać, że proponowane urządzenie spełnia wymagania 
postawione przez Zamawiającego.

Pytanie nr 8 -  Dotyczy zadania nr 3 -  Dygestorium chemiczne dwukorowe
Zamawiający wymaga aby lewa komora do ogólnych prac laboratoryjnych była certyfikowana 
zgodnie z normą EN 14175 cz.2, 3. Czy na potwierdzenie spełnienia wymagań wyżej wymienionej 
normy należy dołączyć do oferty certyfikat wydany przez niezależne laboratorium badawcze?
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Odpowiedź: Zgodnie z uwagami zapisanymi w formularzu parametrów technicznych Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia 
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE)
b) katalogów lub folderów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń/ 
systemów.
Z dokumentów powinno jasno wynikać, że proponowane urządzenie spełnia wymagania 
postawione przez Zamawiającego.

Pytanie nr 9 -  Dotyczy zadania nr 3 -  Dygestorium chemiczne dwukorowe
Zamawiający wymaga ażeby dygestorium było wykonane z materiałów niepalnych, 
nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych, zabezpieczonych przed korozją. Czy na potwierdzenie 
spełnienia tych wymagań należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający badanie odporności 
korozyjnej blach ocynkowanych, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN -  EN ISO 9227: 
2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN -  EN ISO 
10289:2002 mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i 
spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, mają wynosić nie więcej niż 0; oraz farba użyta 
do pokrywania dygestorium musi posiadać ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o 
stopniu co najmniej: A 2-sl, dO, według normy EN 13501-1, wystawiony przez uprawnioną 
jednostkę notyfikowaną i akredytowaną?

Odpowiedź: Zgodnie z uwagami zapisanymi w formularzu parametrów technicznych Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia 
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE)
b) katalogów lub folderów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń/ 
systemów.
Z dokumentów powinno jasno wynikać, że proponowane urządzenie spełnia wymagania 
postawione przez Zamawiającego.

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

Jednocześnie informujemy, że w związku z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ 
termin składania ofert nie ulega zmianie.

UWAGA:

WARMI
WOJEWÓDZI

Ludw

Sporządziła: Katarzyna Skowrońska
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