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/ 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 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 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 2 - Dotyczy zadania nr 28
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 28 pkt.l i 2 podłoża pakowane po 10 sztuk zamiast 5 sztuk, 
ponieważ producent nie posiada takich w sprzedaży?

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.
Zmodyfikowany w tym zakresie formularz cenowy do zadania nr 28 zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana". Zmienione zapisy zostały oznaczone 
kolorem czerwonym. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3 -  Dotyczy zadania nr 4
Czy w zadaniu 4 Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki -  karty do analizatora VITEK 
2 (poz. 1, 2,4, 8-11) z terminem ważności 4-8 miesięcy?
Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności 
odczynników na minimum określone przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa 
gwarantować okresu ważności dłuższego niż zalecany przez producenta. Brak zgody 
Zamawiającego na powyższe terminy ważności uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty w 
postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na zaoferowanie karty do analizatora VITEK 2 z terminem 
ważności 4-8 miesięcy.

Pytanie nr 4 -  Pytania do 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.272.1.07.2018
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Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.07.2018

Pytanie nr 5 -  Dotyczy zadania nr 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami załączonych 
przez producenta w języku angielskim?
Wyjaśnienie: Niestety nie mamy możliwości dołączenia certyfikatów tłumaczonych na język polski.

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

Pytanie nr 6 -  Dotyczy zadania nr 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 3, której jesteśmy producentem z Zadania 18 
bądź wykluczenie poz.l i 2 pozycji? Poz.l dostępna jest tylko i wyłącznie u autoryzowanych 
dystrybutorów, nie posiadamy materiału na stanie magazynowym, zaś poz. 2 (również jesteśmy 
producentem materiału) -  nie jest już dostępna i nieznany jest termin ponownego wprowadzenia 
wzorca do sprzedaży. Jeśli nie, nie będziemy mogli złożyć oferty w tym postępowaniu, dla Zadania 
18.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 3 z zadania nr 18.

Pytanie nr 7 -  Dotyczy zadania nr 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Zadania 18, poz.3 z terminem ważności 12 miesięcy od 
daty wysyłki?
Wyjaśnienie: Ze względu na specyfikę produktów oferowane przez producenta wzorce EasiTab 
posiadają z góry określoną datę ważności od wysyłki i nie ma możliwości dostarczenia tego 
produktu z dłuższym terminem. Materiał dostępny jest na stanie magazynowym a termin realizacji 
przewidziany jest na około 7-10 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca LGCMIC-RM03 z terminem ważności 
wynoszącym 12 miesięcy od daty wysyłki.

Pytanie nr 8 - Dotyczy zadania nr 19
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 30/01/2019.

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 9 - Dotyczy zadania nr 19
Czy akceptują Państwo, że linia komórkowa ATCC-CCL-131 nie posiada określonego przez 
producenta terminu ważności i nie będzie miała podanej daty ważności ani okresu przydatności do 
użytku w certyfikacie, ani na opakowaniu?
Wyjaśnienie: ATCC nie określa terminów ważności dla linii komórkowych. Jednocześnie 
informujemy, że zgodnie z MTA ATCC zobowiązuje się do udzielenia 30 dniowej gwarancji od daty 
wysyłki na przeżywalność materiałów biologicznych ATCC, pod warunkiem postępowania 
zgodnego z dostarczoną instrukcją.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie produktu bez określonej daty ważności, 
zgodnie z zawartym wyjaśnieniem.

Pytanie nr 10 - Dotyczy zadania nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami załączonych 
przez producenta w języku angielskim?
Wyjaśnienie: Niestety nie mamy możliwości dołączenia certyfikatów tłumaczonych na język polski.

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

Pytanie nr 11 - Dotyczy zadania nr 19
Czy Zamawiający zrealizuje Zadanie nr 19 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 19 jednorazowo od daty podpisania umowy na zamówienie złożone przez 
Zamawiającego.

Pytanie nr 12 - Dotyczy zadania nr 19
Czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający złoży zamówienie na załączonym formularzu 
zamówienia (lub dołączy wypełniony formularz, jako załącznik do Państwa zamówienia)?

Odpowiedź: W przypadku wyboru Państwa oferty Zamawiający złoży zamówienie na załączonym 
przez Wykonawcę formularzu zamówienia.

Pytanie nr 13 - Dotyczy zadania nr 21
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie materiału, który powinien zostać zawarty w ofercie. 
Podany w Formularzu cenowym wzór sumaryczny i nr CAS nie pokrywa się z podanym numerem 
katalogowym i opisem dla produktu Tylosin tartrate. Podany nr CAS 1405-54-5 w Załączniku nr 2- 
nie jest dostępny w ofercie Ehrensdorfera. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu. Czy 
materiał o numerze katalogowym DRE-C17895600 jest prawidłowy do zawarcia w ofercie 
przetargowej? Jeśli nie zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie/wskazanie produktu.)?

Odpowiedź: Zamawiający błędnie podał w formularzu cenowym do zadania nr 21 nr CAS wzorca 
w poz. 3 oraz jego wzór sumaryczny. Załączony przez Wykonawcę certyfikat produktu jest zgodny 
z wymaganiami Zamawiającego.
Zmodyfikowany w tym zakresie formularz cenowy do zadania nr 21 zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana". Zmienione zapisy zostały oznaczone 
kolorem czerwonym. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 14 - Dotyczy zadania nr 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami załączonych 
przez producenta w języku angielskim?
Wyjaśnienie: Niestety nie mamy możliwości dołączenia certyfikatów tłumaczonych na język polski.

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

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.07.2018
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Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.07.2018

Pytanie nr 15 - 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...."
Wyjaśnienie: Dostawa wzorca reklamowanego nie może być zrealizowana szybciej, niż wzorca 
pierwotnie dostarczonego, tj. do 20 dni roboczych, dla Zadania 19 -  do 40 dni roboczych 
(w przypadku materiałów dla Zadania 19, ATCC wymaga wypełnienia stosownego formularza 
reklamacyjnego). Czy Zamawiający akceptuje takie terminy realizacji ewentualnych 
reklamowanych produktów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy reklamowanego wzorca 
do 20 dni roboczych i dla Zadania nr 19 do 40 dni roboczych.
Powyższa zmiana zostanie ujęta w §3 ust. 3 w umowie zawartej z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w oferowanych zadaniach.

Pytanie nr 16 - Dotyczy zadania nr 13
Czy kupujący wyraża zgodę na zaoferowanie zamiennika produktu:
w zadaniu nr 13 - Koniugaty przeciwko nukleokapsydowi wirusa wścieklizny pozycja 2 pakietu. 
Koniugat przeciwko wściekliźnie -  liofilizowany Monoclonal Anti Rabies FITC 
Zamiast -1 amp.a'1 ml- 2 opakowania proponujemy : lamp.a'0,5 ml -  4 opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie koniugatu przeciwko wściekliźnie - 
liofilizowany Monoclonal Anti Rabies FITC w opakowaniach 1 amp. a'0,5 ml -  4 opakowania. 
Zmodyfikowany w tym zakresie formularz cenowy do zadania nr 13 zostanie umieszczony na 
strome internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana". Zmienione zapisy zostały oznaczone 
kolorem czerwonym. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 17 -  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 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.).
Informacja taka wysyłana jest również do Wykonawcy oddzielnym pismem, co stanowi załącznik 
do prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 18 -  Dotyczy projektu umowy
(§6) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia 
niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o 
innej nazwie, kodzie i/ lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach 
jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego 
sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby 
przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za 
sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.
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Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.07.2018

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości 
procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed 
nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą 
należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez 
producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk 
żywiołowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie. W przypadku zaistnienia takich 
okoliczności Zamawiający każdorazowo po otrzymaniu takiej informacji od Wykonawcy zbada 
złożone przez niego uzasadnienie, z zastrzeżeniem że może uznać wyjaśnienia Wykonawcy za 
wątpliwe i nie wyrazić zgody na dostawę zamiennika.

Pytanie nr 18 -  Dotyczy projektu umowy
(§6) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia 
niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o 
innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach 
jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego 
sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby 
przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za 
sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.
Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości 
procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed 
nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą 
należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez 
producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk 
żywiołowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie. W przypadku zaistnienia takich 
okoliczności Zamawiający każdorazowo po otrzymaniu takiej informacji od Wykonawcy zbada 
złożone przez niego uzasadnienie, z zastrzeżeniem że może uznać wyjaśnienia Wykonawcy za 
wątpliwe i nie wyrazić zgody na dostawę zamiennika.

Pytanie nr 19 -  Dotyczy projektu umowy
(§4 ust.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% 
wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla 
przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary 
umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco 
zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a 
wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar od wartości netto niezrealizowanej 
części umowy.

Pytanie nr 20 -  Dotyczy projektu umowy
(§4) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma 
nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
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Pytanie nr 21 -  Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania 
dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do 
dostaw w formie elektronicznej po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Pytanie nr 22 -  SIWZ 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.

Pytanie nr 23 -  Dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt o numerze katalogowym DR1108A, zgodnym z 
załączoną specyfikacją, gdzie opakowanie zawiera 100 testów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o numerze katalogowym 
DR1108A w ilości 1 op. a'100 testów.

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.07.2018

UWAGA:
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.

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZ/WETERYNARII 

w Oisztyniąt

Dorota Daniluk

Sporządziła: Katarzyna Skowrońska
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