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Katowice, dn. 2015-06-03 

 

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 (III 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. 

 

Dotyczy pakietu 2 PB 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 3, 7, 8 i utworzy 

dla niej oddzielny pakiet? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6, 7 suplementów                               

z 12-miesięcznym terminem ważności? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

3. Czy Zamawiający odstąpi od podawania na opakowaniu daty produkcji jeżeli dany 

produkt oznaczony będzie nr serii? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany, jeżeli podczas dostawy do siedziby 

Zamawiającego-  możliwe będzie ustalenie terminu przydatności do użycia danego produktu-  

określone w warunkach niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Dotyczy pakietu 9 PB 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 surowicy O61 

wykrywającej antygeny grupy C2-C3? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 26 surowicy HL 

wykrywającej antygeny H l, v; l, w; l, z13; l, z28; l, z13, z28? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 31 surowicy HE 

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

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przykładowych 

certyfikatów kontroli jakości jedynie dla wybranych surowic (np. dwóch)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 
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5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowic z następującymi terminami 

ważności: Producent surowic  posiada na stanie magazynowym jedynie surowice z takimi 

terminami ważności.  

- poz. 1 – 07.2016, 

- poz. 14 – 03.2016, 

- poz. 21 – 08.2016, 

- poz. 24 – 03.2016, 

- poz. 27 – 03.2016, 

- poz. 34 – 01.2016 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

 

6. Czy Zamawiający odstąpi od podawania na opakowaniu daty produkcji jeżeli dany 

produkt oznaczony będzie nr serii? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany, jeżeli podczas dostawy do siedziby 

Zamawiającego-  możliwe będzie ustalenie terminu przydatności do użycia danego produktu-  

określone w warunkach niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Dotyczy pakietu 23 MS 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 2 i utworzy dla 

niej oddzielny pakiet? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

2. Czy Zamawiający odstąpi od podawania na opakowaniu daty produkcji jeżeli dany 

produkt oznaczony będzie nr serii? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany, jeżeli podczas dostawy do siedziby 

Zamawiającego-  możliwe będzie ustalenie terminu przydatności do użycia danego produktu-  

określone w warunkach niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Dotyczy pakietu 25, 28, 33, 34, 35, 36, 43 MS 

1. Czy Zamawiający odstąpi od podawania na opakowaniu daty produkcji jeżeli dany 

produkt oznaczony będzie nr serii? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany, jeżeli podczas dostawy do siedziby 

Zamawiającego-  możliwe będzie ustalenie terminu przydatności do użycia danego produktu-  

określone w warunkach niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Dotyczy pakietu 30 MS 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osocza z 8-miesięcznym terminem 

ważności? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osocza w opakowaniu zawierającym 

5 ml i zaoferowanie 12 takich opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osocza w ilości 12 fiolek po 5ml każda. 

 

3. Czy Zamawiający odstąpi od podawania na opakowaniu daty produkcji jeżeli dany 

produkt oznaczony będzie nr serii? 

Odpowiedź:  



3 

 

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany, jeżeli podczas dostawy do siedziby 

Zamawiającego-  możliwe będzie ustalenie terminu przydatności do użycia danego produktu-  

określone w warunkach niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Dotyczy pakietu 39 MS 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z 8-miesięcznym terminem 

ważności? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

2. Czy Zamawiający odstąpi od podawania na opakowaniu daty produkcji jeżeli dany 

produkt oznaczony będzie nr serii? 

    Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany, jeżeli podczas dostawy do siedziby 

Zamawiającego-  możliwe będzie ustalenie terminu przydatności do użycia danego produktu-  

określone w warunkach niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Dotyczy pakietu 36 MS 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 suplementu o 

wydajności 1fiolka na 225 ml podłoża? W przypadku wyrażenia zgodny prosimy o 

określenie ilości opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę -  8 op a’ 10 fiolek. 

 

Dotyczy pakietu 41 MS 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z 8-miesięcznym terminem 

ważności? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

2. Czy Zamawiający odstąpi od podawania na opakowaniu daty produkcji jeżeli dany 

produkt oznaczony będzie nr serii? 

Odpowiedź:   
Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany, jeżeli podczas dostawy do siedziby 

Zamawiającego-  możliwe będzie ustalenie terminu przydatności do użycia danego produktu-  

określone w warunkach niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Dotyczy umowy 

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

certyfikacie kontroli jakości? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany, jeżeli możliwe będzie ustalenie terminu 

przydatności do użycia określone w warunkach przetargu. 

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. 

 

 

 

 


