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Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.08.2018

Olsztyn, dnia 17.08.2018 r.

/ wszyscy Wykonawcy/

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Warmińsko -  Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, 
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, pipet pomiarowych i ez oraz szalek Petriego 
(znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.08.2018) wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - Dotyczy zadania nr 1 punkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek Petriego o wysokości 15 mm przy 
zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szalek Petriego z poz. 2 zadania nr 1 
o wysokości 15 mm.

Pytanie nr 2 - Dotyczy zadania nr 1 punkt 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek Petriego o wysokości 20 mm przy 
zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 3 zadania nr 1 szalek 
Petriego o wysokości 20 mm.

Pytanie nr 3 -  Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek wytwarzanych zgodnie z wymogami ISO 
9001:2015?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania szalek Petriego wytwarzanych zgodnie z 
wymogami ISO 5 (klasa 100).

Pytanie nr 4 -  Zadanie nr 7
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w tytule w formularzu cenowym Załącznik nr 2 do SIWZ nr 
WIW-A-AGZ.272.1.06.2018. Zamiast numeru postępowania WIW.A.AGZ.272.1.08.2018 wpisano 
numer WIW-A-AGZ.272.1.06.2018.

Odpowiedź: Zamawiający błędnie wpisał w formularzu cenowym do zadania nr 6 i 7 znak sprawy 
prowadzonego postępowania. Prawidłowy nr postępowania to WIW-A-AGZ.272.1.08.2018. 
Zmodyfikowane w tym zakresie formularze cenowe zostanie umieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego z dopiskiem „zmiana". Zmienione zapisy zostały oznaczone kolorem czerwonym. 
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5 -  Dotyczy zadania nr 11
Obecnie producent wymaganych końcówek grafitowych do analizatora ETI-MAX 3000 
o pojemności 300|iL (nr kat. 49000-0000) pakuje je jako: 10 statywów (bloków) po 96 końcówek 
w opakowaniu zbiorczym zawierającym 17 280 szt. końcówek, czyli (10x96szt) x 18 bloków = 17 280 
szt.
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Prosimy zatem o doprecyzowanie wymaganej ilości biorąc pod uwagę jednostkę miary pakowania 
oryginalnych końcówek u producenta:

j.m producenta ilość wymagana

(10x96)xl8=17 280 szt. [(10x96)xl8] x ...........=............ szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia 4 op. po 18 bloków zawierających 10x96 końcówek, 
czyli 69 120 szt. końcówek.

j.m producenta ilość wymagana

(10x96)xl8=17 280 szt. [(10x96)xl8] x 4 = 69120 szt.

Zmodyfikowane w tym zakresie formularz cenowy do zadania nr 11 zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana". Zmienione zapisy zostały oznaczone 
kolorem czerwonym. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6 -  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 7 -  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.

str. 2



Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.08.2018

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 8 -  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 9 -  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.

Pytanie nr 10 -  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 11 -  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 12 -  Dotyczy zadania nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fiolek o pojemności 1,8 ml z podziałką do 1,8 ml, 
skalowanych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fiolek o pojemności 1,8 ml z podziałką 1,8 
ml, skalowanych.

Pytanie nr 13 -  Dotyczy zadania nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fiolek z 12-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fiolek z 12-miesięcznym terminem 
ważności.

Pytanie nr 14 -  Dotyczy zadania nr 9
Wskazany numer katalogowy: 0030.000.935 odnosi się do opakowania sprzedażowego 1000 
szt.(2x500szt.), w związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w
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wielkości opakowania 500 szt.? Jeśli tak to proszę o podanie ilości opakowań jaką są Państwo 
zainteresowani.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu o wskazanym nr katalogowym 
0030.000.935 w ilości 4 opakowania.
Zmodyfikowane w tym zakresie formularz cenowy do zadania nr 9 zostanie umieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana". Zmienione zapisy zostały oznaczone kolorem 
czerwonym. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

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

Jednocześnie informujemy, że w związku z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ termin składania 
ofert ulega zmianie.
Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 23 sierpnia 2018 r. do godziny 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 09:30.

. /
ZASTĘPCA W A R M IŃ m -MAZURSKIEGO 
WOJEWÓDZKIEGO lE w R ZA  WETERYNARII

Dorota Daniluk

Sporządziła: Katarzyna Skowrońska
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