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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Warmińsko -  Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, 
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników 
chemicznych, materiałów certyfikowanych i pożywek (znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.07.2017)
wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

1. Dotyczy §3 ust. 3 Projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany 
wadliwego towaru na towar wolny od wad do 14 dni roboczych?
Uzasadnienie:
Wykonawca prosi o nieznaczne wydłużenie terminu w celu zapewnienia należytej obsługi 
postępowania reklamacyjnego, w tym zorganizowania ewentualnych dostaw produktów bez 
konieczności narażania się na zapłatę kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji wymiany 
reklamowanych produktów do 14 dni. Zamawiający zakłada, że nie będzie potrzeby 
reklamowania zakupionych produktów.

2. Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 2) i 3) Projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanych w § 4 ust. 1 
pkt 2) i 3) Projektu umowy kar umownych za zwłokę w terminie dostawy Czesiowej lub dostawy 
towarów wolnych od wad na skutek reklamacji do 0,3% wartości niedostarczonego lub 
wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki?
Uzasadnienie:
Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w 
niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie 
oferowanych Zamawiającemu cen produktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych wskazanych w § 4 
ust. 1 pkt 2) i 3) Projektu umowy. Zamawiający zakłada, że nie będzie potrzeby naliczania kar 
umownych.

3. Dotyczy zadania nr 3, poz. 6-13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w matrycy 2-5% H N03 zamiast
0,5 mol NH03?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie roztworów wzorcowych metali 
w matrycy 2-5 % HNO.
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