
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, POŻYWEK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092663

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szarych Szeregów 7

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-072

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 895241450

1.4.8.) Numer faksu: 895241477

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.wiw.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji,
nadzoru farmaceutycznego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt oraz w zakresie
wykonywania badań lab.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025076/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-30 12:51

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00023046/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
1) Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki
dowodowe (np. opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami
wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie
wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu
zamówienia):Dla części nr 1-6a) opis dostarczanych produktów (certyfikat jakości lub dokument
równoważny zgodny z etykietą na produkcie), zawierający co najmniej wymagania jakościowe,
numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności;Dla części nr 7 (podłoża)a) dokumenty
potwierdzające skład wszystkich oferowanych podłoży i suplementów oraz sposobu
przygotowania pożywek;b) dokument dokładnego przeliczenia ilości suplementu niezbędnego do
wykonania pożywek z 500 g podłoża podstawowego;c) świadectwo kontroli jakości lub
dokument równoważny (od producenta) zawierające w szczególności następujące informacje:•
właściwości fizyczne pożywki (kolor, pH, sterylność),• wykaz szczepów testowych z kolekcji
ATCC lub wg katalogu WDCM wraz z charakterystyką mikrobiologiczną drobnoustrojów użytych
do testowania • liczbowe oznaczenie żyzności dla pożywek do metod ilościowych wraz z opisem
morfologii kolonii wyrosłych na pożywce,• procentowy odzysk drobnoustrojów z pożywki
badanej, datę wystawienia świadectwa.2) W przypadku załączenia do oferty przedmiotowych
środków dowodowych lub w przypadku składanych na wezwanie Zamawiającego
przedmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w
języku obcym przekazuje się je wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dopuszcza w
uzasadnionych przypadkach złożenie przedmiotowych środków dowodowych w języku obcym.3)
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że
oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.4)
Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2, 4 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania
Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie w/w przedmiotowych
środków dowodowych w przypadku, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.

Po zmianie: 
1) Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki
dowodowe (np. opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami
wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie
wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu
zamówienia):Dla części nr 2-6a) opis dostarczanych produktów (certyfikat jakości lub dokument
równoważny zgodny z etykietą na produkcie), zawierający co najmniej wymagania jakościowe,
numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności;Dla części nr 7 (podłoża)a) dokumenty
potwierdzające skład wszystkich oferowanych podłoży i suplementów oraz sposobu
przygotowania pożywek;b) dokument dokładnego przeliczenia ilości suplementu niezbędnego do
wykonania pożywek z 500 g podłoża podstawowego;c) świadectwo kontroli jakości lub
dokument równoważny (od producenta) zawierające w szczególności następujące informacje:•
właściwości fizyczne pożywki (kolor, pH, sterylność),• wykaz szczepów testowych z kolekcji
ATCC lub wg katalogu WDCM wraz z charakterystyką mikrobiologiczną drobnoustrojów użytych
do testowania • liczbowe oznaczenie żyzności dla pożywek do metod ilościowych wraz z opisem
morfologii kolonii wyrosłych na pożywce,• procentowy odzysk drobnoustrojów z pożywki
badanej, datę wystawienia świadectwa.2) W przypadku załączenia do oferty przedmiotowych
środków dowodowych lub w przypadku składanych na wezwanie Zamawiającego
przedmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w
języku obcym przekazuje się je wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dopuszcza w
uzasadnionych przypadkach złożenie przedmiotowych środków dowodowych w języku obcym.3)
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że
oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.4)
Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2, 4 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania
Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie w/w przedmiotowych
środków dowodowych w przypadku, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków
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dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą: 
Dla części nr 1-6a) opis dostarczanych produktów (certyfikat jakości lub dokument równoważny
zgodny z etykietą na produkcie), zawierający co najmniej wymagania jakościowe, numer serii,
datę produkcji i/lub okres ważności;Dla części nr 7 (podłoża)a) dokumenty potwierdzające skład
wszystkich oferowanych podłoży i suplementów oraz sposobu przygotowania pożywek;b)
dokument dokładnego przeliczenia ilości suplementu niezbędnego do wykonania pożywek z 500
g podłoża podstawowego;c) świadectwo kontroli jakości lub dokument równoważny (od
producenta) zawierające w szczególności następujące informacje:• właściwości fizyczne pożywki
(kolor, pH, sterylność),• wykaz szczepów testowych z kolekcji ATCC lub wg katalogu WDCM
wraz z charakterystyką mikrobiologiczną drobnoustrojów użytych do testowania • liczbowe
oznaczenie żyzności dla pożywek do metod ilościowych wraz z opisem morfologii kolonii
wyrosłych na pożywce,• procentowy odzysk drobnoustrojów z pożywki badanej, datę
wystawienia świadectwa.

Po zmianie: 
Dla części nr 2-6a) opis dostarczanych produktów (certyfikat jakości lub dokument równoważny
zgodny z etykietą na produkcie), zawierający co najmniej wymagania jakościowe, numer serii,
datę produkcji i/lub okres ważności;Dla części nr 7 (podłoża)a) dokumenty potwierdzające skład
wszystkich oferowanych podłoży i suplementów oraz sposobu przygotowania pożywek;b)
dokument dokładnego przeliczenia ilości suplementu niezbędnego do wykonania pożywek z 500
g podłoża podstawowego;c) świadectwo kontroli jakości lub dokument równoważny (od
producenta) zawierające w szczególności następujące informacje:• właściwości fizyczne pożywki
(kolor, pH, sterylność),• wykaz szczepów testowych z kolekcji ATCC lub wg katalogu WDCM
wraz z charakterystyką mikrobiologiczną drobnoustrojów użytych do testowania • liczbowe
oznaczenie żyzności dla pożywek do metod ilościowych wraz z opisem morfologii kolonii
wyrosłych na pożywce,• procentowy odzysk drobnoustrojów z pożywki badanej, datę
wystawienia świadectwa.
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