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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

W Y K O N A W C Y

Nasz znak: WIWA.272.1.2020

Dot. sprawy nr:

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy testów i zestawów 

odczynnikowych do diagnostyki choroby afrykańskiego pomoru świń (ASFVj dla Zakładu Higieny 

Weterynaryjnej w Krośnie.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

przekazuje treść otrzymanych pytań w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz treść udzielonych odpowiedzi:

1. Załącznik nr 8: Formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 3 wskazuje

przechowywanie proteinazy K w temperaturze pokojowej, a po pierwszym otwarciu 

w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów, w których proteinazę 

K przechowuje się w temperaturze pokojowej, a po otwarciu w temperaturze -15 do -25 

stopni Celsjusza?
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawów w których 

proteinazę K przechowuję się w temperaturze pokojowej, a po otwarciu w temperaturze od 

-  15 do -  25 o C ze względu na ograniczoną przestrzeń laboratoryjną w obszarach, gdzie 

wykonywana jest izolacja oraz ze względu na to, że Zamawiający nie we wszystkich tych 

obszarach dysponuje odpowiednią zamrażarką zapewniającą właściwe środowisko do 

przechowywania proteinazy K po otwarciu.

Pytania do umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej 

dostawy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zapis §8 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy (zał. nr 4 do 

SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu pozostaje bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na 

produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgodny na aneksowanie umowy ze względu 

na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu 

lub producenta sprzętu.

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych 

od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia 

przejściowego produktu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgodny na możliwość zaoferowania

zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu 

Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu.

4. Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku

nierealizowania płatności?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że jako jednostka finansów publicznych realizuje 

swoje płatności w terminach wskazanych w zawartych umowach i zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia 

niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji 

umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych 

parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty 

w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta?
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W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze 

oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub 

oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego 

się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie 

ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę 

przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do 

których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie 

produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany 

makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamiennika 

produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie 

opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu 

zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta.

Pozostałe pytania:

1. W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie 

poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego 

pozostałych stron?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na rozwiązanie zaproponowane przez 

Wykonawcę.

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej w postaci 

plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na 

płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję Wykonawcy.

3. Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość 

dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów) w formie 

elektronicznej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści 

możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów) 

w formie elektronicznej.
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Ponadto podaje się, że informacje przekazane wykonawcom w ramach wyjaśniania 

postanowień treści SIWZ (art. 38 ust. 1 PZP) stają się częścią SIWZ i są bezwzględnie wiążące dla 

wykonawców, ponieważ ich istotą jest uzupełnienie dokumentacji w postępowaniu poprzez 

skonkretyzowanie lub dopuszczenie innego parametru.

"denata Kondrat 
Z-ca W ojewódzkiego Lekarza W eterynarii
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