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INSPEKCJA WETERYNARYJNA 
     WARMIŃSKO-MAZURSKI 

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

           W OLSZTYNIE 
 

/do publicznej wiadomości/ 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje,  

że w postępowaniu nr WIW-A-AGZ.2600.2.221.2021.JO.KW pn.: Dostawa środków 

dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, rękawiczek jednorazowych i folii 

aluminiowej, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści zapytania ofertowego. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie 1: 

Dotyczy części nr 5:  

Folia aluminiowa w rolkach – Proszę o podanie zamawianej ilości w kilogramach. Jedna 

rolka ma około 30 kg. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zaoferowania 250 kg folii aluminiowej w rolkach (25 szt.), przy 

czym waga jednej rolki wynosi 10 kg. 
 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy części nr 1 poz. 9-11: 

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji rąk i skóry polskiego producenta  

o nazwie Sterillhand w tych samych pojemnościach co AHD 1000, o poniższych 

parametrach? Preparat jest przebadany dermatologicznie. 

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu do dezynfekcji rąk i skóry 

polskiego producenta o nazwie Sterillhand w tych samych pojemnościach co AHD 1000. 
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Pytanie nr 3: 

Dotyczy części nr 1 poz. 13: 

Czy Zamawiający dopuści inny, rekomendowany przez producenta zamiennik np. 

Aniosyme DLM Maxi? Produkt Sekumatic FR został w maju tego roku wycofany z obrotu, 

ze względu na zmianę przepisów dotyczących wyrobów medycznych. Produkt ten jest 

trwale niedostępny w sprzedaży. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamiennika Aniosyme DLM Maxi. 
 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy części nr 1 poz. 7-8: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu Desderman, który nie jest 

zarejestrowany jako lek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu Desderman.  
 

 

 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

Powyższe zapisy stają się integralną częścią zapytania ofertowego. 
 

 
 
 

Warmińsko-Mazurski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
w Olsztynie 

 
/-/ Jerzy Koronowski 
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