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/do publicznej wiadomości/ 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: Dostawa odczynników laboratoryjnych znak 

sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.05.2022.KK 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 ustawy  

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 z późn. zm), 

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy części nr 2: Czy Zamawiający w pozycji nr 2 nie popełnił omyłki pisarskiej  

w podanym numerze katalogowym? Firma Sifin zaktualizowała kod Surowicy Anty OD 

w opakowaniu 5 ml z TR5203 na TR1203-01. 

Odpowiedź:  

Zamawiający w części nr 2 w pozycji nr 2 wymaga surowicy Anty OD w opakowaniu  

5 ml o numerze katalogowym TR1203-01. Zamawiający w przypadku w/w pozycji 

dopuszcza poprawienie przez Wykonawcę zapisu formularza cenowego poprzez jego 

parafowanie lub edycję.  

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy części nr 2: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiego opakowania 

Zamawiający wymaga w pozycji nr 14. Zamawiający w wymienionej pozycji podaje 

Surowicę Anty H2, j.m. 1 ml, numer katalogowy TR1433-01. Podany kod TR1433-01 

odpowiada opakowaniu 5 ml, zaś kod TR1433 odpowiada opakowaniu 1 ml. 

Odpowiedź: Zamawiający w części nr 2 w pozycji nr 14 wymaga surowicy Anty H2, j.m.  

1 ml, o numerze katalogowym TR1433. Zamawiający w przypadku w/w pozycji 

dopuszcza poprawienie przez Wykonawcę zapisu formularza cenowego poprzez jego 

parafowanie lub edycję. 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy części 8, 9, 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców  

z oryginalnymi certyfikatami producenta w języku angielskim dla Części 8, 9 i 11?  

Wyjaśnienie: Niestety nie mamy możliwości dołączenia certyfikatów tłumaczonych na 

język polski. W związku z tym, że materiały odniesienia są nadawane bezpośrednio  
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z magazyny Centralnego do odbiorcy końcowego, nie mamy też możliwości dołożenia 

certyfikatów. 

Odpowiedź: Zamawiający dla części nr 8, 9 i 11 wyraża zgodę na dostawę wzorców  

z oryginalnymi certyfikatami producenta w języku angielskim.  

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy części nr 11, poz. 2, 3, 6, 7, 11, 12: Czy Zamawiający akceptuje oferowane 

materiały zgodnie z przykładowymi kopiami certyfikatów (wytwarzane są przez 

producenta, który jest akredytowany w zakresie ISO17025)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szczegółowe zapisy dotyczące przedmiotowych 

środków dowodowych składanych wraz z ofertą zostały opisane w rozdziale  

II podrozdziale 2 ust. 1-12 i podrozdziale 5 ust. 1-5 SWZ. 

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy części nr 9, poz. 1, 3, 4: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie ilości 

planowanych dostaw dla poz. 1, 3, 4 – LGCMIC – materiały EasiTabs są nadawane  

z innego magazynu niż poz. nr 2. Brak tej informacji spowoduje naliczenie kosztów 

dostawy do każdej pozycji. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia dla 

części nr 9 (str. 9), cyt. „Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia w dwóch dostawach: 

jedna dostawa w zakresie podstawy, jedna dostawa w zakresie opcji”. 

 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy części nr 9: Ze względu na trudną aktualnie sytuacje związaną z transportem 

materiałów biologicznych EasiTabs, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  

o wydłużenie terminu realizacji do 20 dni roboczych dla Części 9. 

Wyjaśnienie: Dostawy tej grupy produktowej z siedzibą w USA realizowane są obecnie  

z dłuższym niż dotychczasowym terminem realizacji. Sytuacja ta wynika z utrudnień 

związanych z niskimi stanami magazynowymi oraz panującą wciąż pandemią COVID-

19 i wynikającym z tego częściowym ograniczeniem działalności producenta oraz 

wprowadzonymi z tego powodu dodatkowymi ograniczeniami wpływającymi na 

logistyczną stronę produkcji, jak i dystrybucji. Ponadto, na dłuższą realizację zamówień 

wpływa również fakt wyjścia z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii (tzw. Brexit), gdzie 

dotychczas znajdował się Europejski magazyn produktów i zwiększoną ilością odpraw 

po stronie w Polsce. Wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami celnymi oraz wydłużonym 

czasem związanym z odprawami przesyłek. W związku z powyższymi utrudnieniami, 

obecnie dostawy produktów EasiTabs mogą być realizowane do 20 dni roboczych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający w części nr 9 wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji dostawy  

i dokonuje zmian w SWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia i kryteriów oceny 

ofert. 

 

Pytanie nr 7: 

Dotyczy części nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Części nr 8 w terminie 

około 10 tygodni?  

Wyjaśnienie: Materiałów ATCC jest brak na stanie magazynowym, nie jest możliwa 

dostawa materiałów biologicznych w podanym 15-dniowym terminem. Aktualnie termin 

dostawy materiałów ATCC, z przyczyn od nas niezależnych, uległ znacznemu 



wydłużeniu. Spowodowane jest to dostawami z poza UE i obowiązującymi wciąż 

obostrzeniami IATA w transporcie materiałów biologicznych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający w części nr 8 wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji dostawy  

i dokonuje zmian w SWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia i kryteriów oceny 

ofert. 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza 

następujące zmiany do SWZ: 

1) w rozdziale II podrozdziale 6 ust. 2 SWZ (termin wykonania zamówienia), które 

otrzymuje brzmienie: 

„2. Minimalny termin realizacji dostawy wynosi: 

1) dla części nr 1-7, 10-11 – 7 dni roboczych, maksymalny 15 dni roboczych,  

2) dla części nr 8 – 7 dni roboczych, maksymalnie do 10 tygodni (tj. 50 dni 

roboczych),  

3) dla części nr 9 – 7 dni roboczych, maksymalnie do 20 dni roboczych, 

liczonych od dnia kolejnego od wysłania zamówienia drogą elektroniczną przez 

Zamawiającego do dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu 

Zamawiającego. 

Uwaga: W przypadku realizacji przez Wykonawcę kilku części terminy nie sumują 

się. Zadeklarowany termin realizacji zamówienia powinien być realny”.  

 

2) w rozdziale III podrozdziale 4 ust. 4 pkt 2) i 5) SWZ (opis kryteriów oceny ofert 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert), które otrzymują 

brzmienie: 

„2)Minimalny termin realizacji dostawy częściowej wynosi:  

a) dla części nr 1-7, 10-11 – 7 dni roboczych, maksymalny 15 dni roboczych,  

b) dla części nr 8 – 7 dni roboczych, maksymalnie do 10 tygodni (tj. 50 dni 

roboczych),  

c) dla części 9 – 7 dni roboczych, maksymalnie do 20 dni roboczych,  

liczonych od dnia kolejnego od wysłania zamówienia drogą elektroniczną przez 

Zamawiającego do dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu 

Zamawiającego. 

5) W przypadku zaoferowania terminu realizacji dostawy częściowej krótszego lub 

dłuższego niż wskazany w pkt 2) lub brak wskazania terminu dostawy częściowej 

będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Powyższe zostanie uznane przez 

Zamawiający jako niezgodność oferty z SWZ (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp)”. 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert. 

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia 
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