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/do publicznej wiadomości/ 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: usługa transportu prób do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-

A-AGZ.272.1.17.2020.KK 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1-2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii w Olsztynie informacje, że w postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 

Pytanie: 

1. Czy Zamawiający wymaga, aby samochody realizujące zamówienie były pojazdami typu chłodnia 

/ izoterma? 

2. Jakimi samochodami (marka, typ) obecny Wykonawca realizuje usługę? 

3. Jaki typ auta Zamawiający dopuści do realizacji Zadania? Van, sedan? 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ad. 1. Zamawiający nie wymaga, aby samochody realizujące zamówienie były pojazdami typu 

chłodnia / izoterma. 

Ad. 2. Zamawiający informuję, że obecny Wykonawca realizuje usługę samochodami marki Citroen 

Berlingo.  

Ad. 3. Zamawiający nie stawia wymagań co do typu auta jakim będzie realizowane zamówienie. 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy ust. 4 pkt 4.1 i 4.2 („czwarty tiret”) Opisu przedmiotu 

zamówienia w zadaniu nr 1 – usługi transportu prób do badań laboratoryjnych w kierunku 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) i innych chorób zakaźnych oraz monitoringu pasz do m. Gdańsk 

i Puławy, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. 

Powinno być: 

„4.1. Usługa przewozu prób laboratoryjnych do badań w kierunku ASF do Zakładu Higieny 

Weterynaryjnej w Gdańsku, ul. Kaprów 10: 

1) WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK po trasie standardowej: Olsztyn – Ostróda – Elbląg – Olsztyn 

(400 km) 

2) (…)”. 

„4.2. Usługa przewozu prób laboratoryjnych do badań w kierunku ASF i innych chorób zakaźnych 

do Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, ul. Partyzantów 57, (PIW czynny całodobowo) 

(WYJAZDY AWARYJNE) 
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− Informacje o konieczności przewozu prób będzie każdorazowo zgłaszał Wykonawcy 

przedstawiciel Zamawiającego w terminie na min. 4–8 godzin przed planowanym wyjazdem. 

− (…)”. 

 

Powyższe zapisy stają się integralną częścią SIWZ. 

Pozostałe zapisy OPZ nie ulegają zmianie. 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

 

Załącznik nr 1a do SIWZ – OPZ (po modyfikacji) 

 
 

Warmińsko – Mazurski 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

w Olsztynie  
/-/ Jerzy Koronowski 


