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tel.: 895241450, fax : 895241477, wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl, www.olsztyn.wiw.gov.pl  

 

 
Olsztyn,19 maja 2020 r. 

 
 

/do publicznej wiadomości/ 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: dostawa testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych  
i pożywek, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.11.2020.KS 

 
 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Olsztynie informacje, że w postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. 
 
Pytanie: 
1. W zadaniu 15 w pozycjach nr 8 oraz 9 umieszczone są surowice do diagnostyki białaczki 

produkowane przez PIW Puławy. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie wyżej 
wymienionych surowic, ponieważ są one w roku 2020 dostarczane nieodpłatnie 
bezpośrednio do wszystkich Zakładów Higieny Weterynaryjnej od producenta (PIW Puławy)? 

2. Pytanie dotyczy zadania nr 6. Czy w związku z wycofaniem przez producenta BioX 
Diagnostics testów w kierunku IHNV oraz VHSV konfekcjonowanych a’48 oznaczeń 
Zamawiający dopuszcza testy konfekcjonowane a’96 oznaczeń? 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej 
dostawy? 

4. (§ 5 ust.1 pkt.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 
max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy? 

5. (§ 5 ust.1 pkt.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 
max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej 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? 

7. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych 
od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia 
przejściowego produktu? 

8. Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania 
płatności? 

9. Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej dotyczących 
produktów zaoferowanych w ofercie w postaci plików nagranych na płycie CD wraz  
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z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi 
pierwowzorami? 

10. 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? 

11. Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość 
dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów) w formie 
elektronicznej? 

12. Pytanie dotyczy zadania nr 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szybkiego 
testu do wykrywania pozostałości antybiotyków w mleku posiadającego 8- miesięczny termin 
przydatności? Oferowany przez producenta termin przydatności wynosi 8 miesięcy. 

13. Pytanie dotyczy zadania nr 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowic  
z krótszym terminem ważności niż 24 miesiące licząc od daty dostawy w przypadku gdy 
producent – firma Sifin w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego nie będzie 
posiadać na stanie magazynowym surowic z wymaganym terminem? Każdorazowo 
Wykonawca po przyjęciu zamówienia poinformuje Zamawiającego o dostępnych aktualnie 
najdłuższych datach ważności surowic. 

14. Pytanie dotyczy zadania nr 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu  
z terminem ważności minimum 3 miesiące od daty dostawy towaru? 

15. Pytanie dotyczy zadania nr 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 
zwierającego w opakowaniu 20 sztuk? 

16. Pytanie dotyczy zadania nr 30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 
nr 1 i 2 podłoży z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji i jednocześnie minimum 
11 tygodni od daty dostawy? 

17. Pytanie dotyczy zadania nr 30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymagana 
dokumentacja (typu: specyfikacja podłoża, karta charakterystyki, certyfikaty ISO) dla całego 
przedmiotu umowy została dostarczona wraz z pierwszą dostawą zamówionych podłoży  
w formie zbindowanej książki? 

18. Pytanie dotyczy zadania nr 30. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazywania gęstości 
inokulum do sprawdzania żyzności w certyfikatach kontroli jakości? 

19. Pytanie dotyczy zadania nr 31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 
nr 1 i 2 podłoży pakowanychw pojedynczy rękaw? 

20. Pytanie dotyczy zadania nr 31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 
nr 1 i 2 podłoży z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji i jednocześnie minimum 
11 tygodni od daty dostawy? 

21. Pytanie dotyczy zadania nr 31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji  
nr 2 pożywki o zawartości agaru wynoszącej 15 g/l? 

22. Pytanie dotyczy zadania nr 31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymagana 
dokumentacja (typu: specyfikacja podłoża, karta charakterystyki) dla całego przedmiotu 
umowy została dostarczona wraz z pierwszą dostawą zamówionych podłoży w formie 
zbindowanej książki? 

23. Pytanie dotyczy zadania nr 31. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazywania gęstości 
inokulum do sprawdzania żyzności w certyfikatach kontroli jakości? 

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie faktur i dołączanie ich do dostawy? 

25. Pytanie dotyczy zadania nr 21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiału 
EMEM (Eagle's Minimum Essential Medium) o nr katalogowym ATCC-30-2003 z aktualnie 
dostępną datą ważności 30/10/2020? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie daty 
ważności przed przesłaniem zamówienia, przy realizacjach częściowych? Wyjaśnienie: 
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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 3-4 miesiące przed końcem okresu ważności 
poprzedniej serii. 

26. Czy Zamawiający zrealizuje Zadanie nr 21 jednorazowo od podpisania umowy (dotyczy 
części podstawowej i opcję ")? 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. 

27. Pytanie dotyczy zadania nr 22. EasiTaby nie są szczepami ATCC (wytwarzanymi przez 
ATCC, instrukcja zgodna z załączoną kopią). Producentem jest LGC UK. Czy Zamawiający 
akceptuje oferowane materiały zgodnie z przykładowymi certyfikatami (materiały nie 
posiadają akredytacji)? 

28. Pytanie dotyczy zadania nr 25. W nawiązaniu do Rozporządzenia z dnia 21.08.2019 (kopia 
w załączeniu) substancja Chloramphenicol, które Państwo planują w przyszłości nabyć  
w drodze przetargu, na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii klasyfikuje się, jako 
substancja należąca do grupy nowych substancji psychoaktywnych. Struktura tych związku 
wskazuje na to, że produkty te należą do grupy I-NPS. W związku z powyższym aby 
zrealizować zamówienie na te substancję potrzebujemy od Państwa następujących 
dokumentów: 

• Kopia zezwolenia Inspektora do spraw Substancji Chemicznych zgodnie z art. 40a 
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 
z późn. zm.); 

• Deklaracja zastosowania nowej substancji psychoaktywnej zgodnie z art. 40b ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. 

lub 

• Oświadczenie, na papierze firmowym, podpisane przez osoby reprezentujące firmę,  
iż zgodnie z art. 23, 24 oraz 24a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.), podmiot zwolniony jest z obowiązku 
posiadania zezwolenia w zakresie określonym w przepisach oraz zgodnie z art.241 
dokonał zgłoszenia badań do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego albo 
Państwowego Inspektoratu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(w zależności od siedziby jednostki naukowej). 

Realny termin uzyskania pozwoleń, zakupu i dostawy materiału trwa około 14 tygodni. Trzeba 
też wziąć pod uwagę, że Biuro w Łodzi też może aktualnie pracować w niepełnym wymiarze. 
Przy przetargu Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenie stosownych dokumentów w 
momencie złożenia zamówienia bądź przy realizacji umowy. Jeśli nie mogą z jakichś 
przyczyn ubiegać się o zezwolenie, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla 
poz. 1 do 14 tygodni lub wyłączenie poz.1 z formularza asortymentowego. 

29. Pytanie dotyczy zadania nr 25. Czy Zamawiający akceptuje materiał zgodnie z załączoną 
kopią przykładowego certyfikatu? 

30. W §4, pkt.3 widnieje zapis: ”…Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia lub wymiany 
wadliwego towaru w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji….” Wyjaśnienie: 
Dostawa wzorca reklamowanego nie może być zrealizowana szybciej, niż wzorca pierwotnie 
dostarczonego, tj. do 45 dni roboczych dla zadania 21, dla zadania 22 - do 21 dni oraz do 20 
dni dla zadania 25. Czy Zamawiający akceptuje takie terminy realizacji ewentualnych 
reklamowanych produktów? T osą realne terminy oferowane przez producentów. 

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami 
załączonych przez producenta w języku angielskim? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
dostawę certyfikatów wraz z materiałami w dostawie? Materiały idą bezpośrednio  
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z magazynu centralnego. (Dla ATCC do pobrania ze strony, EasiTabs przesłane drogą 
elektroniczną w momencie realizacji zamówienia na wskazany email). 

32. Dotyczy pozycji 8 w zadaniu 5: Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  
w pozycji 8 w zadaniu 5 produktu Salmonella Latex Test op. 100 sztuk o numerze 
katalogowym DR1108A w ilości 2 opakowań w związku z wycofaniem z oferty producenta 
testu FT0203A? 

33. Wnosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej w celu sprawnego i 
czytelnego przygotowania oferty przetargowej.  

34. Zadanie 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym 
terminem ważności 4 – 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? Uzasadnienie: ze 
względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu 
ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności 
zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. 

35. Załącznik nr 6, §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: ,,Reklamacja z powodu wad dostarczonego towaru składana będzie 
niezwłocznie po ich wykryciu e-mailem na adres Wykonawcy wskazany w § 3 ust. 7 pkt 2). 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca potwierdzi fakt przyjęcie zgłoszenia reklamacji”? 

36. Bardzo proszę o zweryfikowanie formularza cenowego w zakresie zadania 19-
prawdopodobnie w poz. 2-10 nastąpiło jakieś przesunięcie komórek- w kolumnie producent 
podane są wielkości opk, a w nr katalogowym- nazwa producenta. 

37. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu prosimy o udzielenie odpowiedzi do zadania nr 19: 

poz.4 4-dimetyloaminobenzaldehyd 
Proszę o podanie wielkości opakowań gdyż w formularzu podano 100 g i 500 ml 
poz.5 Celit 545 
Proszę o podanie wielkości opakowań gdyż w formularzu podano 100 g i 750 ml 
poz.9 di-potasu wodorofosforan  
Produkt wycofany z POCh. Prosimy o informację czy można zastąpić go produktem firmy 
Chempur. Prosimy tez o podanie wielkości opakowań gdyż podano w formularzu 500 ml i 1 
kg 
poz. 8 Płyn RKK12 
Proszę o podanie wielkości opakowań gdyż w formularzu podano 250 g i 500 ml. 
poz.10 D-ksyloza 
Proszę o podanie wielkości opakowań gdyż w formularzu podano 100 g i 1 kg. 
poz.21 laktoza jednowodna czda 
Produkt wycofany z POCh. Prosimy o informację czy można zastąpić go produktem firmy 
Chempur. 
poz.24 parafina ciekła FVP 
Produkt wycofany z POCh. Prosimy o informację czy można zastąpić go produktem firmy 
Chempur. 
poz. 26 potasu siarczan czda 1 kg 
Produkt wycofany z POCh. Prosimy o informację czy można zastąpić go produktem firmy 
Chempur. 
poz.27 sodu węglan bezwodny czda 
Produkt wycofany z POCh. Prosimy o informację czy można zastąpić go produktem firmy 
Chempur. 
poz.30 1-oktanol czda min 99% 
Produkt wycofany z POCh. Prosimy o informację czy można zastąpić go produktem firmy 
Alfa Aesar nr A15977.AP 
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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

ZMIANY UMOWY 

Ad. 3-5. Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar od wartości netto niezrealizowanej 
dostawy. 

Ad. 6. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp dokonuje zmiany w § 7 ust. 3 
pkt 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, poprzez dodania następującego 
zapisu: „4) w zakresie poprawienia błędów oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, 
numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty 
umowy.” 

Ad. 8. Zamawiający informuje, że płatności za zrealizowane dostawy płatne są zgodnie  
z zapisami § 6 wzoru umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 
zaproponowanej zmiany. 

Ad. 30. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp dokonuje zmiany w §4 ust. 3 
wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, poprzez zmianę zapisów: 
„3. W przypadku wystąpienia wad, w szczególności: braku towaru, zmian fizyko-chemicznych 
towaru, uszkodzenia opakowań i nieszczelności, niezgodności z warunkami przedstawionymi w 
SIWZ (m.in. towar o zbyt krótkim terminie ważności lub przeterminowany), Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia i/lub wymiany wadliwego towaru w terminie 14 dni 
kalendarzowych (dla zadania 1-20, 23-24, 26-31), w terminie 45 dni kalendarzowych (dla 
zadania 21), w terminie 21 dni kalendarzowych (dla zadania 22), w terminie 20 dni 
kalendarzowych (dla zadania 25)*2 od zgłoszenia reklamacji w formie wskazanej w ust. 2, na 
własny koszt. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, nastąpi ona  
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 
2*niepotrzebne usunąć” 
 
Ad. 35. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp dokonuje zmiany w § 4 ust. 
2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, poprzez usunięcie wyrazu „faxem lub”, 
które otrzymuje brzmienie: 
„2. Reklamacja z powodu wad dostarczonego towaru składana będzie niezwłocznie po ich 
wykryciu, faxem lub e-mailem na adres Wykonawcy wskazany w § 3 ust. 7 pkt 2). Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca potwierdzi fakt przyjęcie zgłoszenia reklamacji.” 
 
 

ZMIANY OPZ/ FORMULARZA CENOWEGO 
 

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w zadaniu nr 15 w załączniku nr 3 – 
formularz cenowego z tabeli pozycji nr 8 i 9. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy 
załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) tabela pozycji nr 8 i 9 (bez zmiany 
numeracji pozycji asortymentowych) 

Zadanie nr 15 - Preparaty do diagnostyki brucelozy oraz pozostałe preparaty i koniugaty 

Lp. Nazwa preparatu 
Wielkość 

op. 
Producent/ nr 
katalogowy 

Uwagi  

8 

Surowica referencyjna kontrolna 
dodatnia EBB(BLV+) P9 - zgodna z 
instrukcją GLW nr GIWzVII.420/lab-

22/2003 

2 ml PIW Puławy 

Zamawiający 
dopuszcza 

wykreślenie, usunięcie 
bez zmiany numeracji 
lub pozostawienie bez 

wpisywania cen 
jednostkowych 

9 
Surowica referencyjna kontrolna 

ujemna EBB (BLV-) N27 - zgodna z 
instrukcją GLW 

2 ml PIW Puławy 

Modyfikacja załącznika nr 1do SIWZ - opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 15 w załączeniu. 

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza testy w kierunku IHNV oraz VHSV konfekcjonowane a’96 
oznaczeń (dot. zadania nr 6). 
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Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamienników produktów. 

Ad. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentacji produktowej do dostaw 
(specyfikacje produktów) w formie elektronicznej. 

Ad. 12. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szybkiego testu do wykrywania 
pozostałości antybiotyków w mleku posiadającego 8- miesięczny termin przydatności (dot. 
zadania nr 8). 

Ad. 13. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie surowic z krótszym terminem ważności niż 
24 miesiące licząc od daty dostawy w przypadku gdy producent – firma Sifin w chwili złożenia 
zamówienia nie będzie posiadać na stanie magazynowym surowic z wymaganym terminem 
ważności (dot. zadania nr 12). 

Ad. 14. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności minimum  
3 miesiące od daty dostawy towaru (dot. zadania nr 26). 

Ad. 15. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zawierającego w opakowaniu  
20 szt. (dot. zadania nr 26). 

Ad. 16. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu z terminem ważności 
krótszym niż określony w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ). (dot. zadania nr 30). 

Ad. 18. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu wskazywania gęstości inokulum 
do sprawdzenia żyzności w certyfikatach kontroli jakości (dot. zadania nr 31). 

Ad. 19. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycjach 1 i 2 podłoży pakowanych 
w pojedynczy rękaw (dot. zadania nr 31). 

Ad. 20. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycjach nr 1 i 2 podłoży  
z terminem ważności krótszym niż określony w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ) (dot. zadania nr 
31). 

Ad. 21. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji nr 2 pożywki o zawartości 
agaru wynoszącej 15 g/l (dot. zadania nr 31). 

Ad. 23. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu wskazywania gęstości inokulum 
do sprawdzenia żyzności w certyfikatach kontroli jakości. (dot. zadania nr 31). 

Ad. 24. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur i dołączanie ich do dostawy. 

Ad. 25. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiału EMEM (Eagle’s Minimum 
Essential Medium) o nr katalogowym ATCC-30-2003 z aktualnie dostępną datą ważności 
30/10/2020. 

Ad. 26. Zamawiający informuje, iż zrealizuje zadanie nr 21 w 2 dostawach (osobno podstawa i 
Opcja). 

Ad. 34. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem 
ważności 4 – 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego (dot. zadania nr 4). 

Ad. 27. Zamawiający akceptuje oferowane materiały zgodnie z przykładowymi certyfikatami (dot. 
zadania nr 22) 
 
Ad. 28. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w zadaniu nr 25 w załączniku nr 3 – 
formularz cenowy z tabeli pozycji nr 1. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 
1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) tabela pozycji nr 1 (bez zmiany numeracji pozycji 
asortymentowych).  
 
Ad. 29. Zamawiający dopuszcza materiał Doxycycline hyclate (dot. zadania nr 25). 
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Ad. 31. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami 
załączonych przez producenta w języku angielskim oraz wyraża zgodę na dostawę certyfikatów 
wraz z materiałami w dostawie (dot. zadania nr 25). 
 
Ad. 32. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 w zadaniu 5 produktu 
Salmonella Latex Test op. 100 sztuk o numerze katalogowym DR1108A w ilości 2 opakowań w 
związku z wycofaniem z oferty producenta testu FT0203A (dot. zadania nr 5). 
 
Ad. 34. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem 
ważności 4 – 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Wykonawca 
każdorazowo po przyjęciu zamówienia poinformuje Zamawiającego o dostępnych aktualnie 
najdłuższych datach ważności zamawianych produktów (dot. zadania nr 4). 
 

Ad. 36 – 37. Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 19 w formularzu cenowym w pozycji nr 2-
10 Zamawiający podaje numery katalogowe powinno być: 

2. Alkohol etylowy 96% cz.d.a. 500 ml POCH 396420113 

3. Alkohol izoamylowy I rzędowy cz.d.a. 500 ml POCH 485560111 

4. 4-dimetylaminobenzaldehyd 100g POCH 349630114 

5. Celit 545 750g POCH 213500460 

6. Chlorek sodu cz.d.a. kg POCH 794121116 

7. Chlorek potasu cz.d.a. 250 g POCH 739740114 

8. Płyn RRk 12 500 ml CHEMPUR 757650004 

9. Di-potasu wodorofosforan cz.d.a. 1 kg POCH 742100117 

10. D(+) Ksyloza 100g ROTH 55371 

• poz.4  
100 g (zmiana w formularzu cenowym) 

• poz.5  
750 g 

• poz.9  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z firmy Chempur. Wielkość 1 kg. 

• poz. 8  
500 ml 

• poz. 10  
100 g  

• poz. 21  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z firmy Chempur.  

• poz. 24  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z firmy Chempur.  

• poz. 26  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z firmy Chempur.  

• poz. 27  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z firmy Chempur.  

• poz. 30  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z firmy Alfa Aesar nr A15977.AP 

Pozostałe zapisy zadania nr 19 pozostają bez zmian. 
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WYJAŚNIENIE SIWZ 
Ad. 9-10 Zamawiający nie dopuszcza i jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisami rozdziału 
IX ust. 3 SIWZ wymaga się, aby oświadczenia i dokumenty w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania, o którym mowa w art. 26 ustawy Pzp (dotyczy to również dokumentacji 
zaoferowanych produktów) złożone były w formie pisemnej lub kopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentów 
w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na 
pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron. 

Ad. 33. Zamawiający informuje, że zamieścił na swojej stronie internetowej oświadczenia  
w wersji edytowalnej. 

 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
Ad. 17 i 22. Zamawiający nie wyraża zgody, aby wymagana dokumentacja (typu: specyfikacja 
podłoża, karta charakterystyki, certyfikaty ISO) dla całego przedmiotu umowy została 
dostarczona wraz z pierwszą dostawą zamówionych podłoży w formie zbindowanej książki. 
Zgodnie z zapisami rozdziału VIII ust. 8 SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona zostanie wezwany do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 
(dot. zadania nr 30 i 31). 
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp dokonuje zmiany 
zapisów rozdziału IIIa ust. 6 pkt 6.3 w zakresie wymagań dodatkowych poprzez dodanie 
numerów zadań tj. 26, 30, i 31. 
POWINNO BYĆ: 
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. 
 
W związku z dokonanymi zmianami w rozdziale IIIa ust. 6 pkt 6.4. SIWZ oraz wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy 
Pzp dokonuje zmiany w Sekcji III.1.3) , III.6) i IV.5) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.  
 
W załączeniu do wyjaśnienia przedłożono zmodyfikowany wzór umowy, OPZ i formularz cenowy 
oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 
Nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. 
Powyższe zapisy stają się integralną częścią SIWZ. 
 
Załączniki do wyjaśnienia: 
Zał. nr 1 - OPZ Zadanie nr 15, 25 (modyfikacja) 
Zał. nr 2 - formularza cenowy po modyfikacji (zadanie nr 15, 19, 25) 
Zał. nr 3 - wzór umowy po modyfikacji  
Zał. nr 4 - ogłoszenie o zmianie zamówienia 
 

 

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

/-/ lek. wet. Dorota Daniluk 

 


