
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Postępowanie na dostawy pasków testowych, testów diagnostycznych - w tym testów do
wykrywania RNA wirusa grypy ptaków typu A, certyfikowanych materiałów odniesienia,

surowic, krążków oraz wzorców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Z/S W KROŚNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370443535

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A

1.4.2.) Miejscowość: Krosno

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.wiw.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii, bezpieczeństwa żywności,
zdrowia i ochrony zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195783/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-29 10:13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00190117/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
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� Zamawiający wymaga instrukcji wykonania testu w języku polskim

Po zmianie: 
� Zamawiający wymaga instrukcji wykonania testu w języku polskim- dotyczy pakietu nr 4
(załącznik nr 8 do SWZ)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi zał. nr 3 do SWZ (wzór
umowy) – ZMIANY UMOWY wskazane w § 6 to:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany w treści
niniejszej umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego,
przy czym zmianie ulegnie wyłącznie wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto pozostanie
bez zmian.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w
życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie dana zmiana stawki.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego zmiana
obowiązuje z datą wprowadzenia jej w życie na podstawie odrębnych przepisów i nie wymaga
zawarcia aneksu, natomiast Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę informacji e-
mailem z wyszczególnieniem konkretnych pozycji asortymentu, w których nastąpiła zmiana oraz
wysokości kwoty brutto umowy po zmianie.
5. Wszelkie pozostałe zmiany umowy będą miały postać aneksów i wymagają każdorazowo
porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneksy ważne
będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony.
6. W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 Zamawiający dopuszcza
obiektywną zmianę umowy po spełnieniu określonych przesłanek wynikających z treści art. 15 r
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.) z uwzględnieniem art. 77 pkt 20 i 21 ustawy z
dnia 19 czerwca 2020 r., o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o
zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086 ze zm.).
7. Ponadto, Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiającego, dopuszcza w umowie zmiany w następujących przypadkach:
1) zmiany zaoferowanego asortymentu na asortyment o wyższej jakości, przy zachowaniu ceny
jednostkowej netto;
2) zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego asortymentu przy zachowaniu ceny
jednostkowej netto;
3) zmiany nazewnictwa asortymentu przy zachowaniu ceny jednostkowej netto;
4) zaprzestania produkcji asortymentu umownego przez producenta i wprowadzenia nowego
asortymentu, analogicznego do asortymentu wycofanego z rynku, przy zachowaniu ceny
jednostkowej netto;
8. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki:
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1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, a także zmiana osób związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy;
2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron.

Po zmianie: 
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi zał. nr 3 do SWZ (wzór
umowy) – ZMIANY UMOWY wskazane w § 6 to:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany w treści
niniejszej umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego,
przy czym zmianie ulegnie wyłącznie wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto pozostanie
bez zmian.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w
życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie dana zmiana stawki.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego zmiana
obowiązuje z datą wprowadzenia jej w życie na podstawie odrębnych przepisów i nie wymaga
zawarcia aneksu, natomiast Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę informacji e-
mailem z wyszczególnieniem konkretnych pozycji asortymentu, w których nastąpiła zmiana oraz
wysokości kwoty brutto umowy po zmianie.
5. Wszelkie pozostałe zmiany umowy będą miały postać aneksów i wymagają każdorazowo
porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneksy ważne
będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony.
6. W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 Zamawiający dopuszcza
obiektywną zmianę umowy po spełnieniu określonych przesłanek wynikających z treści art. 15 r
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.) z uwzględnieniem art. 77 pkt 20 i 21 ustawy z
dnia 19 czerwca 2020 r., o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o
zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086 ze zm.).
7. Ponadto, Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiającego, dopuszcza w umowie zmiany w następujących przypadkach:
1) zmiany zaoferowanego asortymentu na asortyment o wyższej jakości, przy zachowaniu ceny
jednostkowej netto;
2) zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego asortymentu przy zachowaniu ceny
jednostkowej netto;
3) zmiany nazewnictwa asortymentu przy zachowaniu ceny jednostkowej netto;
4) zaprzestania produkcji asortymentu umownego przez producenta i wprowadzenia nowego
asortymentu, analogicznego do asortymentu wycofanego z rynku, przy zachowaniu ceny
jednostkowej netto;
8. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki:
1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, a także zmiana osób związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy;
2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron;
3) oczywiste omyłki pisarskie, literowe, liczbowe, numeracje jednostek redakcyjnych lub
uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-10-01 09:00

Po zmianie: 
2021-10-04 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-10-01 09:15

Po zmianie: 
2021-10-04 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-10-30

Po zmianie: 
2021-11-02
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