
Katowice, dn. 2019-08-06
WIW.AG.ZP.272.2.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.2.2019 na: dostawę 
wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska  25a,                              
40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w 
postępowania.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający 
podaje treść pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8:

Pakiet nr 1

Dostawca wycofał materiał ze sprzedaży. Poniżej lista dostępnych materiałów wraz z wielkościami 
opakowań i kopiami przykładowych certyfikatów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jeden z 
proponowanych zamienników. Jeśli nie, czy Zamawiający wyłączy pozycję nr 4 z Pakietu nr 1?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zmiennik: IC-INCT-PVTL-6 Polish 
Virginia Tobacco Leaves, 50g
Załącznik nr 1 do PYTANIA Nr 1: certyfikat.

Sales Part No Part Description in Use
Sales 
UoM

IC-CS-DVM-C1 Cs-137 in Dry Vegetable Mixture 500g
IC-CS-DVM-S1 Sr-90 in Dry Vegetable Mixture 500g
IC-QS-C-1 Cs-137 in Quartz Sand 500g
IC-MP-SC-1 Sr-90 and Cs-137 in Milk Powder 500g
IC-CS-M-3 Mushroom powder - Trace elements (control sample) 20g
IC-CS-M-4 Mushroom powder - Trace elements (control sample) 20g
IC-CS-M-5 Dried Mushroom Powder - Trace elements (control sample) 20g
IC-CS-V-1 As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se and Zn in dried mixed vegetables 20g
IC-CS-S-1 As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Pb, Se and Zn in dried mixed spices 25g
IC-CTA-AC-1 Apatite concentrate 50g
IC-CTA-FFA-1 Fine fly ash - Constituent elements 50g
IC-INCT-CF-3 Corn flour - Trace elements 50g
IC-INCT-OBTL-5 Oriental basma tobacco leaves - Trace elements 50g
IC-INCT-PVTL-6 Polish Virginia Tobacco Leaves 50g
IC-INCT-SBF-4 Soya bean flour - Trace elements 50g
IC-INCT-TL-1 Tea leaves - Trace elements 50g



Pytanie 2 – dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 33 :
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w postaci octanu, zgodnie z załączoną, 
przykładową kopia certyfikatu (produkt o nr kat. TRC-M203562)? Jeśli nie, zwracamy się z prośbą do 
Zamawiającego o wskazanie produktu, który byłby zgodny z opisem. Jeśli Zamawiający nie może 
doprecyzować, zwracamy się prośbą o wyłączenie poz.33 z Pakietu nr 1.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę materiału w postaci octanu, zgodnie z 
załączoną, przykładową kopia certyfikatu (produkt o nr kat. TRC-M203562); (zamawiający 
specyfikował materiał w postaci octanu)

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu Nr 1 
W związku z  mieszaninami zawartymi w Pakiecie nr 1 zwracamy się z prośbą  do Zamawiającego 
aby uwzględnił realny czas potrzebny do zrealizowania partii I materiałów. Termin realizacji od 
podpisania umowy potrzebny na dostawę przewidziany jest na około 5 tygodni. Czy Zamawiający 
uwzględni tą informację, przy zawarciu umowy? 
Uzasadnienie: Mieszaniny przygotowywane są na specjalne zamówienie i nie są dostępne od ręki na 
stanie w naszym magazynie europejskim, w związku z czym proponowany termin dostawy może być 
niemożliwy do dotrzymania. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 5 tygodni, 
jednocześnie informuje, że ostatecznym terminem realizacji przedmiotu zamówienia 
(nieprzekraczającym) jest dzień 22 listopad 2019 .

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 :
Poz.1 – materiał zgodnie z opisem zawartym w formularzu powinien być znaczony U-13C24, zgodnie 
z opisem produktu producenta jest U-13C15. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie poz.1. Czy 
Zamawiający akceptuje proponowany materiał B-MYC0330, jeśli nie czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na wyłączenie poz.1 z Pakietu nr 3?
Odpowiedź: Zamawiający popełnił błąd edytorski w specyfikacji.: JEST: U-13C24, POWINNO 
BYĆ: U-13C15. Zamawiający akceptuje proponowany materiał B-MYC0330.
Załącznik nr 2 do PYTANIA Nr 4: certyfikat.

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 :
Poz.2 – materiał zgodnie z opisem zawartym w formularzu powinien zawierać stężenie 10ug/ml. 
Zgodnie z ofertą producenta stężenie wynosi 25ug/ml. W załączeniu kopia przykładowego 
certyfikatu. Czy Zamawiający akceptuje proponowany materiał B-MYC0410?
Odpowiedź: Zamawiający popełnił błąd edytorski w specyfikacji.: JEST: 10ug/ml, POWINNO 
BYĆ: 25 ug/ml. Zamawiający akceptuje proponowany materiał B-MYC0410.
Załącznik nr 3 do PYTANIA Nr 5: certyfikat. 

Pytanie 6 – dotyczy Pakietu Nr 3:
Producent oferuje materiały z datą ważności nie mniej niż 7 miesięcy. Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na dostawę materiałów z minimum 7-miesięcznym okresem ważności?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę materiałów z minimum 7-miesięcznym 
okresem ważności od daty dostawy.
 
Pytanie 7 – dotyczy Pakietu Nr 3:
Czy Zamawiający akceptuję dostawę materiałów zgodnie z normą ISO9001, zgodnie z załączoną 
kopią przykładowego certyfikatu?
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje dostawę materiałów zgodnie z normą ISO9001, zgodnie z 
załączoną kopią przykładowych certyfikatów.
Załączniki nr 2 i 3  do PYTANIA Nr 7: certyfikaty.



Pytanie 8 – dotyczy Pakietu Nr 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu RIVM 62 (w załączniku certyfikat do 
wglądu) w opakowaniu 0,1mg (w specyfikacji wymagane 0,1 ug)?
Odpowiedź: Zamawiający popełnił błąd edytorski w specyfikacji.: JEST: 0,1ug, POWINNO BYĆ: 
0,1 mg. Zamawiający akceptuje proponowany produktu RIVM 62.
Załącznik nr 4 do PYTANIA Nr 8: certyfikat.

Pytanie 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z Pakietu nr 1, 3, 5 z oryginalnymi 
certyfikatami załączonych przez producenta w języku angielskim? 
Wyjaśnienie: Niestety nie mamy możliwości dołączenia certyfikatów tłumaczonych na język polski. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorców z Pakietu nr 1, 3, 5 z oryginalnymi 
certyfikatami załączonymi przez producenta w języku angielskim.

Pytanie 10 – dotyczy umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §4 pkt. 6: 
„W przypadku, gdy dostarczony towar nie spełnia wymogów określonych u ust.1 ust.2 ust/3 
niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zakwestionowanych odczynników na 
wolne od wad w terminie 3 dni od daty przesłania informacji przez Zamawiającego”.
Wyjaśnienie: Z racji tego, że część mieszanin przygotowywana jest na zamówienie, część 
zamawiana jest z poza UE i nie wszystkie pozostałe materiały są dostępne na stałe w naszym 
magazynie, dostawa wzorca reklamowanego w terminie 3 dni od zgłoszenia jest niemożliwa do 
utrzymania. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie tego terminu do 5 tygodni (35 dni 
kalendarzowych)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany Wykonawca na etapie 
przygotowywania oferty jest w stanie zweryfikować, czy wyspecyfikowane przez 
Zamawiającego produkty będą dostępne i jaki będzie ich okres realizacji. Zgodnie z terminem 
realizacji dostawy podzielone są na II transze – ostateczny termin realizacji zamówienia upływa w 
dniu 22 listopada 2019r.

Pytanie 11– dotyczy umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §7 pkt 1, 2 na:
„Wykonawca zobowiązany jest zapłacić  Zamawiającemu karę umowną z następujących przyczyn
a)za opóźnienie  z winy  leżącej po stronie Wykonawcy  w wykonaniu przedmiotu umowy w 
terminie  określonym w par. 3 ust.1 umowy w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto 
niedostarczonego towaru  za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10% wartości 
niedostarczonego fizycznie przedmiotu zamówienia. 

       (…)
pkt.2  „Zamawiający może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę jeśli przewyższa ona 
wysokość kar umownych określonych w punktach poprzednich do wysokości maksymalnej równej 
wynagrodzeniu wykonawcy wynikającemu z niniejszej z umowy.” 
Wyjaśnienie: Niestety polityka firmy nie pozwala na podpisanie umowy bez określenia górnej granicy 
odpowiedzialności adekwatnej do wartości podpisywanej umowy. Mając na uwadze zasadę jawności, 
równości, uczciwej konkurencji, bezstronności i  dotychczasową współpracę zwracamy się z prośbą o 
skorygowanie zapisu bądź zmianę. Materiały zwykle, ze względu na określone z góry daty ważności 
przez producentów nie są dostępne na magazynie. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody  na kary liczone od 
konkretnej, niedostarczonej pozycji złożonego zamówienia, tylko od całości Zamówienia/umowy 
może nas lub innego wykonawcę z góry skazać na obciążenie karami za zwłokę w dostawie 
materiałów i zaburzyć rachunek ekonomiczny tego kontraktu oraz ograniczyć liczbę Wykonawców do 
udziału w postępowaniu. Kara ma zdyscyplinować Wykonawcę, i z tym się zgadzamy. Niemniej 



jednak kary dotyczyć winny konkretnych, niedostarczonych na czas materiałów. Ze swojej strony 
dokładamy wszelkich starań aby realizacja umów przebiegała sprawnie a dostawy nie były opóźnione.
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 11- dotyczy Pakietu Nr 4:
Prosimy o wyłączenie w pakietu nr 4 pozycji nr 11. Nie udało się nam znaleźć produktu spełniającego 
postawione wymagania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 4 pozycji 11.

Załączniki- 4 certyfikaty
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