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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WARMINsKO－MAZURSKI

WOJEWODZKILEKARZWETERYNARH

WOLSZTYNIE

／dopLLb！iczndLUjadomoScV

WJASNIENIEI ZMIANATRESCI SWZ

Dotyczy：POStePOWaniaoudzielenieza・m6wienia－Publicznego prowadzonegowtrybiepodstawo、ymbez

negoqiaqIlPn．：D。StaWa teSt6Ⅶdiagnostycznych d。bada丘Iaboratoryjnych，Znak sprawy：WIW－A－

ZamawlaJa．Cyinfoml刀e，Zewterminle OkreSlonymzgodniezart・284ust・2usta－W

zllwrzeSnia＿2019r．－Prawozamdwiehpublicznych（Dz・U・Z2021r・POZ・1129zpd互n・

zmらWykonawcyzwr6cmsiedoZamawiajacegozⅥmioskiemo、崩aSnienietreSciSWZ・

Wzwiazkuzpowyzs25m，Zamawla＝］aCyudzielanasteplHaCyChwyJaSnieh：

Pytanienrl：

ZwracamysiezproSbadoZamaⅥnaJaCegOOOkreSleniegwarantowanegoprocentowego

poziomuwkupuprzedmiotuumowy・

Uza＿Sadnienie：

Zezwolito namozHwoSe ubiegania sie o udzielenie przedmiotu zam6wieniawiekszq

iloScIWykonawc6wwg．0blektyⅥmyChinledyskryminacyjnychkryteridwlubzasad・W小7

dane pozwolaWykona－WCOmnaZIoZenieprawidlowq oferty，SPelnia：〕aCq OCZekiwania

ZamawlaJa＿CegO OraZ PrZyCZynl Sie to do zwiekszenia konkurency〕nOSciiuzyskania

lepszqceny．Wpr2yPadkubrakuzgodyprosimyouzasadniemeswq南odpowiedzi・

OdpowiedZ：

Zamawiajacygwarant可ezakupiloScipodstawowych（100％podstawy主Zamawlajacy

przewidziaI takZe zakupiloSci w op辞，kt6re zaleねod potrzebi mo貌woSciich

s五nansowmia．Zakrespodsta＿WOWylOPCjonalnyzostaIwskazanywrozdzialeIIopISu

przedmiotuzamdwienla（OPZ），StanOWiacegozataczniknrldoumoWy・

Zapisy dotyczace rodzaju，WartOSci opCjii okollCmOSci z jei skorzystania zost毛虫7

0kreSlone wrozdzialeIIust．l pkt4SWZ，WrOZdzlaleIust・2－50PZ，W§l ust・4－8

prcje虻owanychpostanowieniachumoWy，StanOWiacychza士acmiknr6doSWZ・

Pytanienr2：

CzyzamawlaJaf＝yWyraZazgodenadodaniewprcjekcleumOWyZa・PISuらDostawcama

prawo zmiany cenywprzypadku ponad5－PrOCentOWegO WZrOStu kursu EUR／PLN，

liczonegojako odchylenieprocentowebieZacego SredniegokursuNBPpalつTWalutowq

EUR／PLNdo SredniegokursuNBPparywaユutowq EUR／PLNzdniazb2eniaoferty・

Zmiana．ceny，O ktbrq mowa w zdaniu poprzedzajacym，∴Ⅵymaga POd rygorem
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niewaLnoScizawarclaPISemnegOaneksu・RozliczeniezmianywysokoSclⅥynagrOdzenia

ZOStanierozliczonepoprzezwystawieniefakturykorygTHaCei：’

Odpowiedを：

ZamawmacyniewyraZazgodynadodaniewumowiezapISudotyczacegozmianyceny

WPrZyPadkuponad5－PrOCentOWegOWZrOStukursuEUR／PLN．

Pytanienr3：

（§5ust・1）Proslmy O Zmiane zwrotu”Od daty zgkszenia rek］amacji’’na zapis

Wbrzmleniu”Odchwmuznaniareklamaql’∴

Uzasadnienie：

RealizaqareklaLmaqlWymagaSPe壬nieniaokreSlonychprocedur，COJeStCZa＿SOChIonne，

dlatego teZrozpatrzenie reklamaqllWymianatowaruwclagu15dnijesttrudnado

、男rkonania．

Odpowiedゑ

ZamaWlajacy nie wyraZa zgody na∴Zmiane zapis6w w§5ust・l prqiektowanych

POStanOWleh umow dotyczacych zmiany zwrotu”Od daty zgIoszenia reklamacji”na

ZaPISWbrzmieniu”Odchwiliuznaniareklamacii’∴

Pytanienr4：

（§6ust・lpkt・3）Prosimyopodaniepodstawprawnychnaliczaniakarumownych．C2y

ZamawlaJaCyⅥyra2／12；gOde na zmnlqSZenie procenta naliczanej kaly do max．0号％

WartOSci NETTO za nledotrz：〉manle Pr2／eZ Sprzedawce teminu dostal男r PrZedmiotu

umowy？

Uzasadnienle：

ProSbe swa motywujemy tym，iZ zgodnie z kodeksem cywil叩n umOⅥy POWlnna

CeChowaer6wnoSe stron stosunku cywilnego・Korekta，O ktbraprosimywznacznym

StOPniuprzybli2yⅥVma・ganyPraWemCharakter・WtreSciKCniema－POStanOWleh，ktdre

WSkaZyWalyby na preferowanie ZamaWiajacego，zaWierajacego umowe o Zam6wienie

PubIiczne・Takbe　2aden zapIS Z Prawa Zamdwieh Publicznych nie uprawnia

Zam飢VlaJaCegOdoczynlenlaOdstepstwodzasadyrdwnoScistron．

Odpowiedを：

ZamawlajaCyniewyrazazgodynazmnlqSZenieprocentanaliczan匂karydomax．0，1％

WartOSci NETTO za niedotrzymanie przez Wykonawce teminu dostawy przedmiotu

umOWy・

ZgodnleZa－rt・3531K・Cっcyt∴nStronyzawieraJa＝CeumOWemOgau士02yestosunekpra：Ⅵmy

Wedmg swego uznania，byleby jego treSClub cel nie sprzeciwialy sie whSciwoSci

（naturze）stosunku，uStaWie anizasadomwsp6壬ZyciaspoIecznego・’’Zamawlajacyjest

uprawnionydotakiegoksztaItowania－POStanOWiehdotyczacychkarumo、myChzgodnie

ZPOtrZebamilWymaganiami狐TiaZanymlZCelem，SPeCyhkacjaiwielkoSc埠Zamdwienia．

Przewidziana w prC＊ktowanych postanowieniach umoWy∴WySOkoSe ww．kary jeSt

PrOPOrCjonalna do przedmiotu zambwieniai ewentualnego uszczerbku，jakiego

Zamawiafacy moZe dozna－e WSkutek niewkonanialub nlenaユeZytego wykonania

ZObowlaZaniaprzezWykonawce．

Pona－dtozmiana－，Okt6rawnioskujeWykonawcaJeStnieznacma－WStOSunkudozapIS6w

Prqiektowanych postanoWeh umoWy，StanOW喝CyCh zaIacznik nr6do SWZ，WObec

POWyZSZegOZamawlaJaCyPOStanaWiajaknawsteple．

PytanienrS：

（§6ust・lpkt・4）ProsimyopodaniepodstawprawnychnaliczaniakarumoⅥmyCh．Czy

ZamawlaJaCy WyraZi zgode na zmnlgSZenle PrOCenta naユiczanej kary do max．0，1％

WartOSclrekk虹nOWanegOtOWaruZakaZdyrozpoczetydzie五roboczyzwlokiwpr2yPadku

niedokonmiawymlanyPrZedmiotuumowywtermnie？

Uzasadnienie：



ProSbe swa motwemy tym言えzgodnie z kodeksem cywilnJm umOWy POWinna

cechowae r6wnoSe stron stosunku cywilnego．Korekta，O ktdraprosimywmacznym

StOPniuprzybliZyⅥymaganyPraWemChaェakter・WtreSciKCniemapostanowieh，ktdre

wskazywaIyby na preferowanie Zamawiajacego，ZaWierajacego umowe o ZamdⅥ竜nie

Publiczne．TakZe Zaden zapIS Z Prawa Zambwieh Publicmych nie uprawnia

ZamawlajaCegOdoczynleniaodstepstwodza－Sadyr6wnoScistron・

Odpowied2：

ZamawlaJaCyniewyraZazgodynazmnlqSZenieprocenta・naHczan句kaェydomax・0，1％

wartoscireklamowanegotowaruza＿kaZdyrozpoczetydziehroboczyZWIokiwprzypadku

niedokonaniawymlanyPrZedmiotuumowywterminie・Zgodniezart・3531K・Cっcyt∴

”Strony zai諒eraJa＝Ce umOWe mOga ukzye stosunek prawny wedmg swego uznania，

bylebyjegotreSelub celnie sprzeciwiaIysiewZaSciwoSci（naturze）stosunku，uStaWie

anizasadomwsp6重みTClaSPOZecznego・”

Ponadtozmiana，Okt6rawniosk由eWykonawcajestnieznac2maWStOSunkudozapIS6w

prcjektowanych postanowieh umowy，StanOWiacych zaZa．cznik nr6do SWZ，WObec

powyzszegoZamawlajaCyPOStanaWiajaknawsteple・

Pytanienr6：

（§6ust．1）ZwracamysiezproSbaomody五ka（衰zapis6Wwtakispos6b，abywysokoSC

karyumownもnaユiczanabytaodwartoScinettoaniebrutto・

UzaSadnienie：

VATjestnaleあoSclaPublic2mOPraWna，ktdraⅥykonawcaJeStZObowiazanyodprowadzie

dourzeduskarbowego．PonadtosamakwotapodatkuVATwllCZOnadocenyofertynie

mawpbwuna＿kor2ySciekonomiczne osiagane przezWykonawceztytu王uwykonania

ZamOlVlenla．

OdpowiedZ：

Zamawla＝］a＝CyniewyraZazg。dyna－ZmianenaユiczaniakarumownychodwartoScinetto・

Pytanienr7：

（§6ust．lpkt．1）C勾rZamaW両acywyrazizgodenazmnidszenieprocentanaliczanej

kallr do max・5％、ynagrOdzenia umo、imegO NETTO w przypadku odsta；plenia od

umowy？

Uzasadnienie：

JeShdostawatowarubedziewzna＿CZaCqmierzerealizowanawsposbbprawidkwy，adla

przykladu odstaplenie do umowy bedzie dotycZyC niewielkiej partii towam，tO

zastrze2enie kary umoⅥmeinaliczanei od og61n匂wartoScica壇umowy na dostawe

bedzie miaIa charakter raiaco zawyZony・W takiej sytuadi nie budzI WatpllWOSci

dysproporqamiedzyponiesionasZ，kodaaⅥySOkoScla．karyumown匂・

OdpowiedL：

ZamawlaJaCyniewyraをazgodynazmnle〕SZenienaliczaniakarumownychdo5％Od

wartoSci netto wartoSci zambwienia，W PrZyPadku odstaplenia od umoⅥy Z Winy

Wykonawcy．Zamawl劉a．CyinformlHe，ZewplerWOtnejwersjizaIacznikanr6do SWZ

wystapiI bねd w S　6　ust・l przy redakcji dokumentu・W zjViazku z powyZszym

Zamawiajacyzamieszczana．stronieintemetowdzmody五kowanydokument・

Pytanienr8：

Zadanlel，OPZ　－　Czy Zamawla記Cy ZgOdzi sie na zaoferowanie odczynnikbw

zminimalnymteminemwaZnoSci：

－POZyda7－5miesiecy

－POZyde3，4，8－10，12，13，16，18－6－7miesiecy

－POZOStaZepo郷Tqe－10miesiecy

Uzasadnienie：

zewzgledunaskZad，komponentyisystemprodukdiodczynnikbw－niemoZnaokreSlle



terminu waZnoSci oferowanego asortymentu na podany w SWZ．0ferowane terminy

waZnoScizostaIypodanezgodniezzaleceniamユPrOducenta．

Odpowieda：

ZamawlajaCyWyraZa zgode nazaoferowaniewczeScinrl－PrOdukt6Wwpozycjach

izzaproponowanymiterminamiwaZnoSci，b・

－POZyda7－5miesleCy，

－POZyde3，4，8工0，12，13，16，18－6－7miesleCy，

－POZOStaIepozyqe－10mleSleCy．

ZamawlaJaCy dokonuJe Zmiany opISu PrZedmlOtu Zambwienia w czeSci nr l

WPOWyZSZymZakresle．

Pytanienr9：

Zadaniel－dot・POZ・19－ProduktnieJeStdostepnywofercieproducenta．Zwracamysie

ZPrOSba o wykreSlenie poZyqilub o moZ血woSe dopuszczenia＿POdbZaagarowego na

PbTtkach，kt6regoopisdoねczamydozap車anla，PrOPOnOWanePOdbZemal一miesieczny

terminwaをnoSci．

Odpowiedゑ

ZamawlaJaCyWyraZazgodenawykreSleniepozyQji19－Wbi6rczepodbZedohodowh

demato丘tdw z czeSci nrl・JednoczeSnle ZamawlaJaCy dokonlHe Zmianny opISu

PrZedmiotuzambwienia＿iformularzacenowegowczeScinrl．

PytanienrlO：

CzyczeSenr4－Testydodiagnostykichordbryb，mOZebyezreaHzowana＿bezpozyqlnr

4－teStulateksowegodoWykrywaniaYersiniaruckenl？

OdpowiedZ：

Zamawiaja：CyWyrazazgodenawykreSleniepozydi4－teStulateksowegodoⅥykIyWania

Yersinia ruckerii z czeSci nr4・JednoczeSnle ZamawlaJaqT dokonuJe Zmiany opISu

PrZedmiotuzamdwieniaifomularzacenowegowczeScinr4．

Pozosta土ezapISySWZnieulegajaZmjanle．

ZamawlaJaCyinformue，Zeulegazmianieteminskねdaniaofert．

PowlnnObye：8czerwca2022r・g°dz・9：00

Zmianie ulega ogIoszenle O Zamewieniu nr2022／BZP OO185189／01z dnia30maja

2022r．

Zamawiaja＝Cy ZamieSci zmienione dokumenty na stronieintemetow匂prowadzonego

POStePOWania．

ZaねcznikistanowiaintegrahaczeSeW朋aSnienia：

1）OpisprzedmiotuzambwieniaczeSenrli4，

2）FormularzcenoⅥyCZeSenrli4，

3）PrqjektowanepostanowieniaumoWy．

纏、
RozdZlehik：

Egz．Nrl－a／a，BIP

WJkonaIa‘K．Kawecka

dni隷02．06．2022r．

K惟ROWNIKZESPOLU
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