
Krosno, 2020-06-16 

INSPEKCJAWETERYNARYJNA 
WOJEWODZKI LEKARZ WETERYNARIl 

- WYKONAWCY-


Nasz znak: WIWA.272.18.2020 

Dot. sprawy nr: 

WYlASNIENIA NR 1 TREsel SIWZ 

Dotyczy: postepowania 0 udzielenie zamOwienia publicznego na dostawv testOw 

diagnostycznych, materialOw referencyjnych i odczynnik6w do hodowli komOrkowej. 

Informacje przekazane wykonawcom w ramach wyjasniania postanowien tresci SIWZ (art. 38 ust. 1 PZP) 

staja sie czescia SIWZ i 59 bezwzglednie wi9z9ce dla wykonawc6w. poniewaz ich istota jest uzupelnienie 

dokumentacji w postepowaniu poprzez skonkretyzowanie lub dopuszczenie innego parametru. 

Wojew6dzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krosnie, dzia~ajqc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 
przekazuje tresc otrzymanych pytan w WW. post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 
oraz tresc udzielonych odpowiedzi: 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy Pakietu nr 1: 

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod~ aby termin wainosci dla poz. 1, 14, 18 wynosi~ min. 4 miesiqce od 
daty dostawy? 

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraia zgody. 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy pakietu 9, poz 2. 

Czy Zamawiajqcy w pakiecie 9, pozycja 2 dopusci produkt w opakowaniu zbiorczym 6 sztuk 

i zaproponowanie 5 opakowan, co w ca~osci pokryje zapotrzebowanie Zamawiajqcego? 


Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraia zgode na proponowang zmian~. 
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Pytanie nr 3: 

Dotyczy pakietu 9, poz 3 

ezy Zamawiajqcy w pakiecie 9, pozycja 3 dopusci produkt bez jonow wapnia i magnezu 
o zawartosci 0,05% trypsyny i 0,53 mM EDTA buforowane roztworem HBSS lub 0,25% trypsyny 

i 2,21 mM EDTA buforowane roztworem HBSS w opakowaniu zbiorczym 6 sztuk i zaproponowanie 

4 opakowan, co w catosci pokryje zapotrzebowanie Zamawiajqcego? 


Odpowiedz: Zamawiajgcv nie wvraza zgody. 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy pakietu 9, poz 4 

ezy Zamawiajqcy wyrazi zgod~ na zaproponowanie jednego opakowania zbiorczego zawierajqcego 

·6 sztuk produktu? 

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody, poniewaz Zamawia;gcv potrzebuje jedynie dwa 
opakowania produktu. 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy pakietu nr 9: Odczynniki do hodowli tkankowej z kolekcji ATCC lub 

r6wnowazne: 

ezy Zamawiajqcy akceptuje aktualnie dost~pne daty waznosci: 

Poz.2 - 30-12-2020 - przy realizacji zamowien wg harmonogramu, zwracamy sie z prosbg 

o uwzgl~dnienie, iz nie mamy mozliwosci zagwarantowania Eagle's Minimum Essential 
Medium z dfuzszym okresem waznosci niz min. 3 miesiqce, poniewaz ATCC wprowadza nowq 
seri~ poiywek/suplementow do dystrybucji cz~sto na ok. 3 miesiqce przed koncem okresu 
waznosCi poprzedniej serii (ze wzgl~du na daty waznosci, przed planowanym 
zamowieniem Zamawiajqcy kazdorazowo zweryfikuje z wykonawcq dost~pnose produktow 
ATCC, poniewaz moze bye taka sytuacja, ze w momencie zamowienia b~dzie dost~pna cafy 
czas seria z w/ww datq waznosci i nie b~dziemy mogli dostarczye materiafu z datq waznosci 
minimum trzy miesiqce). 

Odpowiedz: Zamawiaji;jcv wyraza zgod~ 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy pakietu nr 7 Certyfikowane materialy odniesienia 

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod~ na dofqczenie certyfikatow i/lub instrukcji i/lub kart 
katalogowych produktow i/lub etykiet w j~zyku angielskim dla Pakietu nr 7? 
Wyjasnienie: Niestety przy takiej ilosci produktow nie mamy moiliwosci technicznych aby 

dofqczae wszelkie wymagane dokumenty w j~zyku polskim. Karty charakterystyki w j~zyku 
polskim b~dq wysyfane meilem wraz z potwierdzeniem zamowienia lub dost~pne na Zyczenie 
Zamawiajqcego. 

Odpowiedz: Zamawiaji;jcy wyraza zgod~. 

Pytanie nr 7: 
W zwiqzku z licznymi pytaniami zwracamy si~ z prosbq 0 wydfuienie terminu skfadania ofert 
do 23 czerwca. 
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Odpowiedz: Zamawiajqcy wyraia zgod~ na wydfuienie terminu skfadania ofert. 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy Wzoru umowy: 

Czy ZamawiajC1cy wyraza zgodE; na zmianE; zapisu w § 8, pkt.l wzoru umowy: 


,,1. Obowiqzujqcq form~ odszkodowania stanowiq kary umowne, ktore b~dq na/iczane w 
nast~pujqcych wypadkach i wysokosciach: 
1) Wykonawca zap/aci Zamawiajqcemu kar~ umownq za zw/ok~ w dostarczeniu 

przedmiotu umowy, wynikajqcq z przyczyn /eiqcych po stronie Wykonawcy 
- w wysokosci 1 % umownej zap/aty za niedostarczony przedmiot umowy za kaidy dzien 
zwloki. // 
Na: 
"1. Obowiqzujqcq form~ odszkodowania stanowiq kary umowne, ktore b~dq na/iczane w 
nast~pujqcych wypadkach i wysokosciach: 
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar~ umownq za zw/ok~ w dostarczeniu 

przedmiotu umowy, wynikajqcq z przyczyn /eiqcych po stronie Wykonawcy 
- w wysokosci 1 % umownej zaplaty za niedostarczony przedmiot umowy za kaidy dzien 
zw/okl nie wiece; ;ednak, niz 10% wartosci niedostarczoneqo fizycznie orzedmiotu 
umowy." 

Odpowiedz: Zamawiajqcy wyraia zgod~ na proponowanq zmiane. 

arii 

Z-ca Wojcw6dzkicilO lekana Weterynarfi 
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