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Katowice, dn. 2015-06-02 

 

WIW.AG.ZP.272.9.2015 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 134 000 euro  Nr sprawy:    

WIW.AG.ZP.272.9.2015 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 nr 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 podłoża z zawartością agaru 15g/l, reszta 

zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

Pytanie 2 - Dotyczy Pakietu nr 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2  podłóż z minimalnym terminem 

ważności 4 miesiące od daty dostawy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

Pytanie 3 - Dotyczy Pakietu nr 11: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o składzie jak poniżej: 

SKŁAD PODŁOŻA w g/l: 

Wyciąg z tkanek zwierzęcych........................................................................6,00 

Ekstrakt drożdżowy.......................................................................................3,00 

Agar.............................................................................................................15,00 

pH w temp 25
o
C 7,20,2 

Wydajność: 23,00 g/1000 ml 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

Pytanie 4 - Dotyczy Pakietu nr 27: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o składzie jak poniżej: 

Skład w g/l: 

Enzymatyczny hydrolizat kazeiny..................................................................5,0 

Chlorek sodu...................................................................................................8,0 

Wodorofosforan (V) dipotasu (K2HPO4) .......................................................0,2 

Diwodorofosforan (V) potasu (KH2PO4... ......................................................1,4 

Chlorek magnezu sze_ciowodny (MgCl2 x6H2O).........................................40,0 

Szczawian zieleni malachitowej. .................................................................0,04 

pH w temp. 25oC 5,20 0,2 

Wydajność: 30g/1100 m 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
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Pytanie 5 - Dotyczy Pakietu nr 43 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o pH 7,2+- 0,2, reszta zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do każdej dostawy instrukcji / ulotek oraz 

certyfikatów kontroli jakości w przypadku, gdy są one umieszczone w Bibliotece Technicznej  na 

stronie internetowej oferenta, do których Zamawiający ma całodobowo bezpłatny dostęp? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

Pytanie 7 – dotyczy Pakietu Nr 38  

Dotyczy pakietu 38, poz. 1 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności w momencie 

dostawy 10 miesięcy zamiast 12 miesięcy. 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 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w Pakiecie 38  jest tylko  jedna pozycja – testy Vidas…. 

Dla testów VIDAS … w Pakiecie Nr 38 Zamawiający dopuszcza  proponowane zmiany- tj  termin 

ważności w chwili dostawy min. 10 miesięcy 

 

 

Pytania do umowy (zał. nr 6 do SIWZ): 

1. §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie obowiązku zamieszczania na 

opakowaniu daty produkcji? Uzasadnienie: Producent Wykonawcy nie oznacza na opakowaniach 

daty produkcji tylko końcową datę ważności. W związku z powyższym prosimy o przychylne 

rozpatrzenie pytania.    

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych przypadkach proponowane zmiany 

 

2. §4 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu na: 

,,W przypadku gdy dostarczony towar nie spełnia wymogów kreślonych w ust. 1, ust.2, ust. 3 

niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zakwestionowanych odczynników na 

wolne od wad w terminie 7 dni roboczych od daty przesłania informacji przez Zamawiającego.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

3. §4 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu na: 

,,W przypadku gdy towar nie spełnia wymogów kreślonych w § 3 ust. 4 punkt b umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia brakujących świadectw lub certyfikatów jakości w ciągu 48 godzin w 

dni robocze od daty przesłania informacji przez Zamawiającego.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

4. §5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu na: 

,,Płatność za każdą partię dostarczonych produktów i przyjętą bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, 

nastąpi w terminie 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
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5. §7 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu na: 

,,odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % niezrealizowanej 

części umówionego wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 2 ust. 3 umowy, 

Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara 

ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej 

umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

 

 

 


