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Olsztyn: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 534692-N-2020  
Data: 12/05/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Krajowy numer identyfikacyjny 00009266300000, ul. ul. Szarych 
Szeregów  7, 10-072  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48895241450, e-mail 
adm@olsztyn.wiw.gov.pl, faks +48895241477.  
Adres strony internetowej (url):  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 1.3)  
W ogłoszeniu jest: W przypadku zaoferowania produktów równoważnych dla zadania nr 1-31, Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego, tj.: 4.1. złożyć oświadczenie o spełnianiu przez oferowane produkty równoważne wszystkich 
wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ, o treści zgodnej ze wzorem oświadczenia określonego w 
załączniku nr 3 do SIWZ z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają warunki Zamawiającego; 4.2. w przypadku, gdy oferta 
Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego złożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 
dni, terminie stosownych dokumentów, tj. specyfikacji jakościowej świadectwa kontroli jakości lub innego 
równoważnego dokumentu (kartach katalogowych, specyfikacjach technicznych lub certyfikatach), z którego w 
sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia (każdy z osobna) jest o 
takich samych parametrach jakościowych jak ujęto w specyfikacji jakościowej określonej w katalogu producenta 
danego produktu wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ. Dokument ten powinien być przedłożony w języku 
polskim (lub angielskim z tłumaczeniem na język polski) i określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, 
parametry produktu, itp. Załączony dokument należy oznaczyć wskazując, której części i której pozycji dotyczy. 
4.3. Zamawiający zastrzega, że oferowane produkty równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów 
(zakupu dodatkowego sprzętu lub materiałów zużywalnych ani też wykonywania dodatkowych czynności 
(procedur), jak np. powtórnej rewalidacji metod badawczych lub ich sprawdzenia. 4.4. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, w 
szczególności za uszkodzenie sprzętu, na których wykonywane są analizy laboratoryjne. 5. Przy ocenie 
parametrów równoważnych Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie cechy zawarte w np. w kartach 
katalogowych, specyfikacjach technicznych lub certyfikatach dla produktów wyszczególnionych w OPZ. 6. 
Dodatkowe wymagania: Dla zadania nr 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 i 15 (testy, koniugaty) 6.1. Oświadczenie złożone 
przez Wykonawcę, że oferowane produkty wpisane są do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza 
Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych 
w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 78, poz. 513). Dla zadania nr 1, 2 (testy) 6.2. 
Oświadczenie złożone przez Wykonawca, że posiada oprogramowanie kompatybilne z czytnikiem EL 800 Biotek, 
Tecan Infinite F50 znajdującym się u Zamawiającego, które automatycznie steruje pracą czytnika, jak również 
jest kompatybilne z oprogramowaniem Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.) wersja oprogramowania 1.402.22.1067. Dla 
zadania nr 27, 28 i 29 (podłoża) 6.3. dokumenty potwierdzające skład wszystkich oferowanych podłoży i 
suplementów oraz sposobu przygotowania pożywek oraz kartę dokładnego przeliczenia ilości suplementu 
niezbędnego do wykonania pożywek z 500 g podłoża podstawowego. Dla zadania nr 31 (pożywki) 6.4. dokument 
potwierdzający powierzchnię odcisku 25 cm2. Pozostałe wymagania wskazane są w OPZ stanowiącym załącznik 
nr 1 do SIWZ. Dokumenty wskazane w rozdziale IIIa ust. 6 pkt 6.1-6.2 zostaną ocenione przez Zamawiającego 
na podstawie złożonych oświadczeń wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ, a w pkt 6.3-6.4 zostaną ocenione 
przez Zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów wskazanych w rozdziale VIII ust. 8 SIWZ.  
W ogłoszeniu powinno być: W przypadku zaoferowania produktów równoważnych dla zadania nr 1-31, 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania 
określone przez Zamawiającego, tj.: 4.1. złożyć oświadczenie o spełnianiu przez oferowane produkty 
równoważne wszystkich wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ, o treści zgodnej ze wzorem oświadczenia 
określonego w załączniku nr 3 do SIWZ z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią 
wstępne potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają warunki Zamawiającego; 4.2. w przypadku, gdy oferta 



Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego złożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 
dni, terminie stosownych dokumentów, tj. specyfikacji jakościowej świadectwa kontroli jakości lub innego 
równoważnego dokumentu (kartach katalogowych, specyfikacjach technicznych lub certyfikatach), z którego w 
sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia (każdy z osobna) jest o 
takich samych parametrach jakościowych jak ujęto w specyfikacji jakościowej określonej w katalogu producenta 
danego produktu wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ. Dokument ten powinien być przedłożony w języku 
polskim (lub angielskim z tłumaczeniem na język polski) i określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, 
parametry produktu, itp. Załączony dokument należy oznaczyć wskazując, której części i której pozycji dotyczy. 
4.3. Zamawiający zastrzega, że oferowane produkty równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów 
(zakupu dodatkowego sprzętu lub materiałów zużywalnych ani też wykonywania dodatkowych czynności 
(procedur), jak np. powtórnej rewalidacji metod badawczych lub ich sprawdzenia. 4.4. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, w 
szczególności za uszkodzenie sprzętu, na których wykonywane są analizy laboratoryjne. 5. Przy ocenie 
parametrów równoważnych Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie cechy zawarte w np. w kartach 
katalogowych, specyfikacjach technicznych lub certyfikatach dla produktów wyszczególnionych w OPZ. 6. 
Dodatkowe wymagania: Dla zadania nr 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 i 15 (testy, koniugaty) 6.1. Oświadczenie złożone 
przez Wykonawcę, że oferowane produkty wpisane są do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza 
Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych 
w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 78, poz. 513). Dla zadania nr 1, 2 (testy) 6.2. 
Oświadczenie złożone przez Wykonawca, że posiada oprogramowanie kompatybilne z czytnikiem EL 800 Biotek, 
Tecan Infinite F50 znajdującym się u Zamawiającego, które automatycznie steruje pracą czytnika, jak również 
jest kompatybilne z oprogramowaniem Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.) wersja oprogramowania 1.402.22.1067. Dla 
zadania nr 26, 27, 28, 29, 30 i 31 (podłoża) 6.3. dokumenty potwierdzające skład wszystkich oferowanych 
podłoży i suplementów oraz sposobu przygotowania pożywek oraz kartę dokładnego przeliczenia ilości 
suplementu niezbędnego do wykonania pożywek z 500 g podłoża podstawowego. Dla zadania nr 31 (pożywki) 
6.4. dokument potwierdzający powierzchnię odcisku 25 cm2. Pozostałe wymagania wskazane są w OPZ 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumenty wskazane w rozdziale IIIa ust. 6 pkt 6.1-6.2 zostaną ocenione 
przez Zamawiającego na podstawie złożonych oświadczeń wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ, a w pkt 6.3-
6.4 zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów wskazanych w rozdziale VIII 
ust. 8 SIWZ.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 6)  
W ogłoszeniu jest: Dokumenty jakie należy przedłożyć w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego: 8.1. W przypadku, oferowania równoważnych produktów w celu 
wykazania, że oferowane, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca składa 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że oferowane produkty równoważne spełniają 
wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. 8.2. W przypadku wymagań wskazanych w rozdziale IIIa 
ust. 6 pkt 6.1-6.2 zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie złożonych oświadczeń wskazanych w 
załączniku nr 3 do SIWZ. 8.3. Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane 
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp powinien 
przedłożyć następujące dokumenty: 8.3.1. dla zadania nr 1-31 - w przypadku oferowania równoważnych 
produktów stosowne dokumenty, tj. specyfikacje jakościowe, świadectwa kontroli jakości lub inne równoważne 
dokumenty (specyfikacja techniczna i/lub karta katalogowa i/lub certyfikat), z których w sposób niebudzący 
wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia (każdy z osobna) jest o takich samych 
parametrach jakościowych jak ujęto w specyfikacji jakościowej określonej w katalogu producenta, danego 
produktu wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ. Dokument ten powinien określać m.in.: nazwę producenta, 
nr katalogowy, parametry produktu, itp. Załączony dokument należy oznaczyć wskazując, której części i której 
pozycji dotyczy. Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowany produkt spełnia 
postawione przez Zamawiającego wymagania. 8.3.2. dla zadania nr 27, 28 i 29 - dokumenty w postaci opisów, 
fotografii, kart lub dokumentów równoważnych potwierdzające skład wszystkich oferowanych podłoży i 
suplementów oraz sposobu przygotowania pożywek oraz dokument potwierdzający dokładne przeliczenie ilości 
suplementu niezbędnego do wykonania pożywek z 500 g podłoża podstawowego. 8.3.3. dla zadania nr 31 - 
dokument w postaci opisu, fotografii, karty lub dokumentów równoważnych potwierdzający powierzchnię odcisku 
25 cm2. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (sporządzony w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski).  
W ogłoszeniu powinno być: Dokumenty jakie należy przedłożyć w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego: 8.1. W przypadku, oferowania równoważnych produktów 
w celu wykazania, że oferowane, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca 
składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że oferowane produkty równoważne 



spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. 8.2. W przypadku wymagań wskazanych w 
rozdziale IIIa ust. 6 pkt 6.1-6.2 zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie złożonych oświadczeń 
wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ. 8.3. Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że 
oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 
powinien przedłożyć następujące dokumenty: 8.3.1. dla zadania nr 1-31 - w przypadku oferowania 
równoważnych produktów stosowne dokumenty, tj. specyfikacje jakościowe, świadectwa kontroli jakości lub inne 
równoważne dokumenty (specyfikacja techniczna i/lub karta katalogowa i/lub certyfikat), z których w sposób 
niebudzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia (każdy z osobna) jest o takich 
samych parametrach jakościowych jak ujęto w specyfikacji jakościowej określonej w katalogu producenta, 
danego produktu wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ. Dokument ten powinien określać m.in.: nazwę 
producenta, nr katalogowy, parametry produktu, itp. Załączony dokument należy oznaczyć wskazując, której 
części i której pozycji dotyczy. Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowany produkt 
spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania. 8.3.2. dla zadania nr 26, 27, 28, 29, 30 i 31 - dokumenty 
w postaci opisów, fotografii, kart lub dokumentów równoważnych potwierdzające skład wszystkich oferowanych 
podłoży i suplementów oraz sposobu przygotowania pożywek oraz dokument potwierdzający dokładne 
przeliczenie ilości suplementu niezbędnego do wykonania pożywek z 500 g podłoża podstawowego. 8.3.3. dla 
zadania nr 31 - dokument w postaci opisu, fotografii, karty lub dokumentów równoważnych potwierdzający 
powierzchnię odcisku 25 cm2. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 należy złożyć w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (sporządzony w języku polskim lub z 
tłumaczeniem na j. polski).  

II.2) Tekst, który należy dodać  
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 5)  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZMIANY UMOWY dodano punkt 4: cyt. „4) w zakresie poprawienia 
błędów oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień 
treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.”  

 

 

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

/-/ lek. wet. Dorota Daniluk 

 


