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Katowice, dn. 2015-10-27 
WIW.AG.ZP.272.16.2015 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 134 000 euro  Nr sprawy:    WIW.AG.ZP.272.16.2015 

na: dostawę produktów do badań  mikrobiologicznych 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska  25a,                              

40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w 

postępowania (II TURA). 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r., poz. 

907  z późniejszymi zmianami) Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi. 

 

 

Pytanie 1- Dotyczy Pakietu 6, 6A, 15 MS 
Czy Zamawiający w Pakiecie 6, 6A, 15  wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z odczynnikiem lub 

odczynnika z terminem ważności min. 8 tygodni (Odczynnik z krwią do stwierdzenia hemolizy) w 

chwili dostawy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na 3 miesięczny termin ważności odczynnika do hemolizy, sam test ma 

mieć odpowiednio termin ważności min.10 miesięcy.  

 

Pytanie 2- Dotyczy Pakietu 33 MS 
Czy Zamawiający w Pakiecie 33  wyrazi zgodę na zaoferowanie suplementu z terminem ważności 

min. 24 tygodnie w chwili dostawy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 3- Dotyczy Pakietu 37 PB 
Czy Zamawiający w Pakiecie 37, poz. 5  wyrazi zgodę na zaoferowanie suplementu z terminem 

ważności min. 12 miesięcy w chwili dostawy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 4 - Dotyczy Pakietu 6 i 16B MS 

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z terminem ważności                             

do 30.09.2016? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę. 

 

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną metodyką? 

ZAŁĄCZNIK 1. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę   

 

Pytanie 5 - Dotyczy Pakietu 11, 22 PB 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z terminem ważności do 30.09.2016? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 6 - Dotyczy Pakietu 21 PB 

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną metodyką 

ZAŁĄCZNIK 2. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę. 

 

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z terminem ważności do 30.06.2016? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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Pytanie 7 - Dotyczy Pakietu 45 PB 

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli 

jakości jedynie dla wybranych surowic (np. dwóch)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 surowicy z terminem ważności 

do 10.2016? Producent surowic posiada na stanie magazynowym jedynie surowice z takimi 

terminami ważności.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

Pytanie 8 - Dotyczy Pakietu 37 PB 

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 podłoża zawierającego                

13,5 g agaru? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 podłoża zawierającego               

13,0 g agaru? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 9 - Dotyczy Pakietu 46 PB 

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli 

jakości jedynie dla wybranych surowic (np. dwóch)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 surowicy HE wykrywającej 

antygeny H e, h; e, n, x; e, n, z15; e, n, x, z15? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

Pytanie 10 -  Dotyczy umowy 

1) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania daty wystawienia dokumentu na 

certyfikacie kontroli jakości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

2) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenie certyfikatu z podpisem osoby 

upoważnionej jeżeli na dokumencie umieszczona będzie informacja o elektronicznej walidacji 

procesu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

Pytanie 11- dotyczy Pakietu 16, 26, 35, 36 i 41 MS+PB 

 

 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do każdej dostawy świadectwa jakości oraz w 

wymaganych przypadkach instrukcji użytkowania w języku polskim, jeśli Wykonawca udostępni 

stronę internetową, na której Zamawiający będzie miał całodobowy dostęp do wymaganych 

dokumentów, jednocześnie Wykonawca  zobowiąże się dostarczyć wymagane dokumenty na każde 

wezwanie?  

Uzasadnienie: Na powyższej stronie internetowej znajdują się instrukcje wykonania testów, aktualne 

certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, deklaracje zgodności, karty charakterystyk 

substancji niebezpiecznych 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 12- dotyczy Pakietu 16, 26, 35, 36 i 41 MS+PB 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków SIWZ rozdział VIII punkt 2, jeśli Wykonawca 

dołączy do oferty certyfikaty kontroli jakości w języku angielskim? 
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Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 będzie nie czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty 

przykładowych certyfikatów jakości wraz z tłumaczeniem na język polski? Aktualne certyfikaty 

kontroli jakości będą dostępne na stronie www do danych serii odczynników. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany dołączenia certyfikatów 

kontroli jakości w j. angielskim; wyraża zgodę na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów 

jakości wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Pytanie 13- dotyczy Pakietu 16, 26, 35, 36 i 41 MS+PB 

Pakiet 16, 26, 35, 36 i 41 Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty instrukcji użycia w formie 

elektronicznej lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oferty instrukcji użycia w formie elektronicznej, dopuszcza 

formę książkową. 

 

Pytanie 14- dotyczy Pakietu 16, 16A, 35, 36 ,41  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności  w momencie dostawy. Uzasadnienie: ze względu 

na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na wymagane przez 

Zamawiającego minimum. Oferowane terminy ważności zostały wpisane zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

1) Pakiet 16 :MS 

a)  poz. 1 – 8 miesięcy zamiast wymaganych 12 miesięcy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

b)  Poz. 2 – 6 miesięcy zamiast wymaganych 12 miesięcy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

c)  Poz. 3 – 11 miesięcy zamiast wymaganych 12 miesięcy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

2)  Pakiet 16A MS - 10 miesięcy zamiast 12 miesięcy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

3) Pakiet 35 MS -  9 miesięcy zamiast wymaganych 12 miesięcy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

4) Pakiet 36 MS 

a) Poz. 1 – 8 miesięcy zamiast wymaganych 9 miesięcy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

b)  Poz. 2 – 6 miesięcy zamiast wymaganych 9 miesięcy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

5) Pakiet 41 PB 

a) Poz. 1 – 7 miesięcy  zamiast 12 miesięcy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

b) Poz. 3 -  5 miesięcy zamiast wymaganych 6 miesięcy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

Pytania 15 - Dotyczą umowy: 

 

1. §4 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,, W przypadku gdy 

dostarczony towar nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, ust.2, ust. 3 niniejszego paragrafu 

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zakwestionowanych produktów na wolne od wad w 

terminie 5 dni roboczych od daty przesłania informacji przez Zamawiającego.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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2.  §4 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku gdy towar 

nie spełnia wymogów kreślonych w § 3 ust. 4 punkt b umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczenia brakujących certyfikatów jakości w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania 

informacji przez Zamawiającego.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

3. §4 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku gdy 

dostarczony towar nie spełnia wymogów jakościowych, których nie można było stwierdzić w 

chwili odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do odbioru reklamowanych 

produktów w terminie 3 dni roboczych od daty przesłania reklamacji przez Zamawiającego, a 

następnie rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w terminie 10 dni roboczych od odebrania towaru 

od Zamawiającego.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

4. §7 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 15- dotyczy Pakietu 1 MS 

Czy w Pakiecie 1 w pozycji 1 i 3 podłoże ISO – Sensitest Agar Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie podłoża, w którym zawartość agaru wynosi 10,7 grama na litr? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ZAŁĄCZNIKI do pytań 


