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Olsztyn, dnia 20.08.2018 r.

/  w s z y s c y  W y k o n a w c y /

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Warmińsko -  Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, 
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów 
diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych i pożywek (znak sprawy: WIW-A- 
AGZ.272.1.07.2018) wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - Dotyczy zadania nr 27
Dotyczy zadania nr 27 pozycja 25 - Brillance Salmonella Agar Base pozycja nr 39 - Salmonella 
Selective Supplement.
Czy zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie pozycji Brillance Salmonella Agar i suplementu 
Salmonella Selective Supplement, podłożem równoważnym o składzie:

Baza: Pepton 10.00, Mieszanina hamująca 12.00, Mieszanina chromogenna 0.90, Agar 15,00 
Końcowe pH w 25°C: 7,2 ± 0,2
Suplement : Fiolka A: Płynny dodatek wzbogacający zawiera składniki odżywcze polepszające 
wzrost pałeczek Salmonella spp. z badanych próbek. Fiolka B: cefsulodynę (2,5 mg/500 ml), 
cefalosporynę III generacji o aktywności wobec Pseudomonas aeruginosa.
Sposób przygotowania: Naważka 19 g na 500 ml + suplementu 1 fiolka A +1 fiolka B.

Kontrola jakości:
Mikroorganizm
Salmonella Typhimurium ATCC 14028 
Salmonella Agona(laktoza (+) 
Salmonella Typhi ATCC 19430 
Salmonella Paratyphi B (szczep dziki) 
Escherichia coli ATCC 25922 
Enterobacter aerogenes ATCC1348 
Klebsiella pneumoniae ATCC 13833 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

Wzrost
Dobry
Dobry
Dobry
Dobry
Częściowo zahamowany 
Częściowo zahamowany 
Częściowo zahamowany 
Zahamowany

Kolor kolonii
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Kolonie bezbarwne
Kolonie niebiesko-zielone
Kolonie niebiesko-zielone

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie pozycji Brillance Salmonella Agar
i suplementu Salmonella Selective Supplement proponowanym podłożem równoważnym o 
podanym składzie.

Pytanie nr 2 - Dotyczy zadania nr 28
Dotyczy zadania 28 pozycja nr 1 Trypton Soya Agar (bez krwi) i pozycji nr 2 Pożywka Sabourauda 
z dekstrozą.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 i 2 podłoży w opakowaniach 
jednostkowych: op. a'10 płytek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1 i 2 podłoży pakowanych 
po 10 sztuk i jednocześnie zaoferowania w pozycji 1 jednego takich opakowań oraz w pozycji 2 
trzech takich opakowań.
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Zmodyfikowany w tym zakresie formularz cenowy do zadania nr 28 został umieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana" w dniu 20.08. Zmienione zapisy zostały 
oznaczone kolorem czerwonym. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3 - Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczeń z załączników nr 3 i nr 4 do SIWZ wraz z 
ofertą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczeń z załączników nr 3 i nr 4 do SIWZ 
wraz z ofertą.

Pytanie nr 4 - Dotyczy zadania nr 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu zgodnie z załączoną metodyką 
(załącznik nr 1)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 punkt 5 SIWZ Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym w zadaniach 1-29. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego towary spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przywołanie nazwy i numeru 
katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Równoważny przedmiot 
zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak 
towar wskazanych producentów.

Pytanie nr 5 - Dotyczy zadania nr 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności minimum 
5 miesięcy od daty dostawy towaru?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności 
minimum 5 miesięcy od daty dostawy towaru.

Pytanie nr 6 - Dotyczy zadania nr 28
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 7 - Dotyczy zadania nr 28
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.

Pytanie nr 8 - Dotyczy zadania nr 28
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 9 - Dotyczy zadania nr 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1 i 2 podłoży pakowanych 
pojedynczy rękaw?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podłoży w poz. 1 i 2 zadania nr 29 
pakowanych w pojedynczy rękaw. Dopuszcza możliwość zaoferowania produktów pakowanych w 
podwójny rękaw i pudełko.
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Pytanie nr 10 - Dotyczy zadania nr 29
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.

Pytanie nr 11 - Dotyczy zadania nr 29
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 12 - Dotyczy zadania nr 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 pożywki o zawartości agaru 
wynoszącej 15 g/l?

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

Pytanie nr 13 - Dotyczy zadania nr 25
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoża Mycomedium z terminem ważności nie krótszym 
niż 3 m-ce od daty dostawy.
Prośbę motywujemy długością cyklu produkcyjnego oraz faktem, że całkowity termin ważności 
produktu od momentu wyprodukowania wynosi 7 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoża Mycomedium z terminem 
ważności nie krótszym niż 3 miesiące od daty dostawy.

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

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

UWAGA:

ZASTĘPCA W*»IŃSK0-MAZURSKIEG0 
WOJEWÓDZKIE® LEKARZA WETERYNARII

'isztyni©

Dorom Daniluk

Sporządziła: Katarzyna Skowrońska
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