
Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.04.2019

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Olsztyn, dnia 04.07.2019 r.w  O L S Z T Y N IE  
10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7

/  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 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 załącznik nr 5 do SIWZ -  Projekt umowy
(§ 5 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości 
NETTO niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kary od wartości NETTO 
niezrealizowanej części umowy.

Pytanie nr 2 - Dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ -  Projekt umowy
(§ 5 ust. 1 pkt 2-3) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, 
których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia limitu kar umownych, 
których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 3 - Dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ -  Projekt 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 (specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej.

Pytanie nr 4 - Dotyczy zadania nr 12
W pytania dotyczącym zadania nr 12 (pytanie nr 7 w odpowiedzi) -  wkradł się błąd w podanej 
dacie ważności - 30.01.2019 -  winno być 30/12/2019.
Czy Zamawiający akceptuje dostępną datę?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje datę ważności 30.12.2019.

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

Sporządziła: Katarzyna Skowrońska
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