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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 testów  
diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych i pożywek II (znak sprawy: WIW-A- 
AGZ.272.1.04.2019) wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - Dotyczy zadania nr 6 -  Testy do mleka
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu do oznaczanie antybiotyków w mleku 
posiadającego nie krótszy niż 8-miesięczny termin ważności?
Producent testów -  firma Unisensor oferuje termin gwarancji wynoszący 8 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów z terminem ważności nie 
krótszym niż 8 miesięcy.

Pytanie nr 2 - Dotyczy projektu umowy
(§5 ust.l) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu 
zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar od wartości netto przedmiotu 
zamówienia.

Pytanie nr 3 - Dotyczy projektu umowy
(§5 ust.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu 
zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar od wartości netto przedmiotu 
zamówienia.

Pytanie nr 4 - Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania się w przypadku reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza e-mailowy sposób porozumiewania się w przypadku 
reklamacji.

Pytanie nr 5 -  Dotyczy zadania nr 13
Poz. 27 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pożywkę sypką bez glicerolu w składzie, który 
zgodnie z instrukcją dodawany jest przed sterylizacja w ilości 220 g na litr pożywki?
(W pozycji 27 oferujemy pożywkę bazową + 3 litry gliceryny (glicerolu), który zabezpieczy 
przygotowanie pożywki z całego opakowania pożywki bazowej.)

Odpoiviedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pożywki agarowej z dichloranem i 18% 
dodatkiem glicerolu (DG18) pod warunkiem dostarczenia oddzielnie glicerolu.
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Pytanie nr 6 -  Dotyczy zadania nr 12
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 
załączonymi przez producenta w języku angielskim.

Pytanie nr 7 - Dotyczy zadania nr 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiału EMEM (Eagle's Minimum Essential 
Medium) o nr katalogowym ATCC-30-2003 z aktualnie dostępną serią z terminem ważności do
30.01.2019.?
Wyjaśnienie: Niestety nie mamy możliwości zagwarantowania w każdym momencie dostaw 
wymaganych przez Państwa dat ważności, ponieważ ATCC prowadzi dystrybucję danej serii 
pożywki/odczynnika, dopóki do końca okresu ważności nie pozostały mniej niż 2 miesiące. 
W związku z tym, że umowa jest realizowana do końca roku 2019 zwracamy się prośbą 
do Zamawiającego aby każdorazowo przed złożeniem zamówienia upewnić się w kwestii 
dat ważności dostępnych serii (mając na uwadze deklarowany termin realizacji zamówienia 
w przypadku braku na stanie magazynowym, tj. ok 40 dni).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiału EMEM o nr katalogowym 
ATCC-30-2003 z aktualnie dostępnym terminem ważności.
Zamawiający każdorazowo przed złożeniem zamówienia upewni się u Wykonawcy w kwestii 
dat ważności dostępnych serii.

Pytanie nr 8 - Dotyczy zadania nr 12
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.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktu z poz. 2 (ATCC-CCL-131) 
bez terminu ważności, ale z 30-dniowym terminem gwarancji od daty wysyłki na przeżywalność 
materiałów biologicznych ATCC, pod warunkiem postępowania zgodnego z instrukcją.

Pytanie nr 9 - Dotyczy zadania nr 12
Czy Zamawiający zrealizuje Zadanie nr 12 jednorazowo od podpisania umowy (dotyczy ilości 
podstawowej 25 op.)? Jeśli nie zwracamy się z prośbą o podanie harmonogramu dostaw bądź 
planowanej ilości zamówień.
Wyjaśnienie: Powyższa informacja pomoże nam w prawidłowym skalkulowaniu jednostkowego 
kosztu transportu z magazynu do Państwa laboratorium. W przypadku braku informacji
0 liczbie dostaw musielibyśmy założyć, że będą Państwo zamawiać po 1 opakowaniu
1 uwzględnić koszt transportu z magazynu w cenie każdego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający zrealizuje zawartą umowę dotycząca zadania nr 12 jednorazowo 
w zakresie podstawowym (25 op.).
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Pytanie nr 10 - Dotyczy zadania nr 12
Czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający złoży zamówienie na załączonym 
formularzu zamówienia (lub dołączy wypełniony formularz, jako załącznik do Państwa 
zamówienia) lub poda dane końcowego użytkownika (adres jednostki, osoba kontaktowa, numer 
telefonu, adres email)?

Odpowiedź: W przypadku wyboru Państwa oferty Zamawiający złoży zamówienie na 
załączonym formularzu cenowym.

Pytanie nr 11 - Dotyczy projektu umowy
W §3, pkt.3 widnieje zapis: "...W ykonaw ca zobowiązuje się do dostarczenia lub wymiany 
wadliwego towaru w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia reklam acji...."
Wyjaśnienie: Dostawa wzorca reklamowanego nie może być zrealizowana szybciej, niż wzorca 
pierwotnie dostarczonego, dla Zadania 12 -  do 40 dni roboczych (ATCC wymaga wypełnienia 
stosownego formularza reklamacyjnego). Czy Zamawiający akceptuje termin realizacji 
ewentualnych reklamowanych produktów?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje 40-dniowy (dni robocze) termin reklamacji w przypadku 
produktów z zadania nr 12.

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

UWAGA:

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

ZASTĘPCA W DURSKIEGO
WOJEWÓDZKII WETERYNARII

Do\ luk

WETERYNARII

Sporządziła: Katarzyna Skowrońska
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