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- W Y K O N A W C Y -

WYJAŚNIENIA NR 1 SWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy testów  

diagnostycznych, odczynników do hodowli komórkowej, surowic, wzorców  

i szczepów.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art. 

284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść złożonych pytań w ww. postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz treść udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 7. Poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Enteroclonu Anti Salmonella C w op. 

po 1 ml w ilości 10 op.? Produkt nie występuje w opakowaniu po 5 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie surowicy -
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Enteroclon Anti Salmonella C w o p . po 1 ml lub 5 ml. Wykonawca 

w kolumnie nr 5 określi ilość zaoferowanych opakowań. Zamawiający 

modyfikuje załącznik nr 12 do SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 7. Poz. 29

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia? 

Brak Surowicy Hgp w katalogu producenta.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli produkt: Surowica (Anti-Salmonella^ 

Ha, a '  5 ml. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 12 do SWZ w powyższym  

zakresie.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dla Pakietów nr 7, 8, 9, 10 dopuszcza surowice w opakowaniach 
3 ml?

Odpowiedź:

Pot, pakietu nr 7 -  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pot, pakietu nr 8 -  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pot, pakietu nr 9 -  Zamawiający określił w tvm pakiecie pojemność surowic 
jako 3 ml.

Pot, pakietu nr 10 -  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 PAKIET NR 2 Odczynniki do hodowli tkankowej z kolekcji ATCC lub 

równoważne:

Poz. 6 - Czy akceptują Państwo, że linia komórkowa ATCC-CCL-131 nie posiada 

określonego przez producenta terminu ważności i nie będzie miała podanej daty 

ważności ani okresu przydatności do użytku w certyfikacie, ani na opakowaniu?

Wyjaśnienie: ATCC nie określa terminów ważności dla linii komórkowych. Jednocześnie 
informujemy, że zgodnie z MTA ATCC zobowiązuje się do udzielenia 30 dniowej 
gwarancji od daty wysyłki na przeżywalność materiałów biologicznych ATCC, pod



warunkiem postępowania zgodnego z dostarczoną instrukcją.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zaode. Zamawiający modyfikuje pakiet 
nr 2 w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5

W związku z tym, że ATCC udostępnia tylko jedną serie materiałów do sprzedaży, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na weryfikację dostępnych serii i dat ważności przed 
złożeniem zamówienia?

Wyjaśnienie: niestety nie mamy możliwości zagwarantowania w każdym momencie 
dostaw wymaganych przez Państwa dat ważności, ponieważ ATCC prowadzi 
dystrybucję danej serii pożywki/odczynnika, dopóki do końca okresu ważności nie 
pozostały mniej niż 2 miesiące. Zwracamy się prośbą do Zamawiającego aby 
każdorazowo przed złożeniem zamówienia poddać weryfikacji dostępne serie(daty 
ważności) w sprzedaży, mając na uwadze faktyczny termin realizacji oraz zgodność z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na weryfikację dostępnych serii 
i dat ważności przed złożeniem zamówienia.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 50 dni roboczych, 
dla zamówień pierwotnie realizowanych, jak i reklamowanych?

Wyjaśnienie: Aktualnie termin dostawy materiałów ATCC, z przyczyn od nas 
niezależnych, uległ znacznemu wydłużeniu. Spowodowane jest to dostawami z poza UE 
i obowiązującymi wciąż obostrzeniami IATA w transporcie materiałów biologicznych.

Odpowiedź: Zam awiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji materiałów 
reklamowanych dla Części nr 2 i 14 do terminów realizacji zgodnych z zawartymi 
w ofercie (ATCC -  50 dni roboczych, Materiały odniesienia do 30 dni roboczych, 
zgodnie z terminami oferowanymi przez producenta). Nie mamy możliwości 
dostarczenia produktów, które nie są dostępne na stanach magazynowych (magazyny 
producenta poza europejskie) do dostarczenia w terminie 10 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 8

W związku z licznymi pytaniami zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania



ofert.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Nowy termin 
składania ofert: 23.05.2022r. godzina 09:00. N o w y  termin otwarcia ofert 
23.05.2022r. godzina: 09:15.

Pytanie nr 9 Wzór umowy:

W § 4 pkt. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na:

1. „Strony przyjmują odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy w formie kar umownych, naliczanych w następujący sposób:

1) Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% 
należnego wynagrodzenia brutto wartości niezrealizowanego i fizycznie 
niedostarczonego przedmiotu zamówienia w terminie dostawy, za każdy rozpoczęty 
dzień niedotrzymania term inu"

Wyjaśnienie: Ze względów ekonomicznych, nie będziemy mogli podpisać umowy, 
w której nie jest określona górna granica roszczeń. Mając na uwadze zasadę jawności, 
równości, uczciwej konkurencji, bezstronności i dotychczasową współpracę zwracamy 
się z prośbą o skorygowanie zapisu. Kwota całościowa umowy jest znacząca i wartość 
kar za zwłokę od wartości całkowitej dostawy nie będzie adekwatna do przewinienia. 
W obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będą realizowane dostawy, 
ze względu na trwającą wciąż pandemię, ograniczenia w transporcie wynikające 
z przepisów IATA oraz uzyskaniem pozwoleń eksportowych (Brexit) i nie jest to zależne 
od Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmiany umowy, licząc na 
brak konieczności naliczania kar umownych i należyta realizację umowy 
ze strony Wykonawcy.
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