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WIW.AG.ZP.272.3.2019                                 Katowice,  2.08.2019 r.

dotyczy:  postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na  dostawę produktów do 

badań mikrobiologicznych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, informuje  Wykonawców, że 

wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań  i odpowiedzi,  oraz na podstawie  

art. 38 ust. 4   ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany do SIWZ.

I. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego. 

Pytanie 1 

Dotyczy Rozdział III SIWZ, pkt. 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania wraz z towarem specyfikacji technicznych

zaoferowanych produktów oraz certyfikatów kontroli jakości?

Odpowiedź.

Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet  8, 9 i 10

Czy Zamawiający zgodzi się na przesłanie dokumentów wymaganych w rozdziale VII SIWZ 

pkt. 2 w wersji elektronicznej na płycie CD ze względu na obszerność dokumentacji?

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

Pytanie 3

Dotyczy Pakiet 9 poz. nr 2,3,5,6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności w momencie dostawy w poz. 2 – 7 

miesięcy zamiast 12 miesięcy, poz. 3 – 8 miesięcy zamiast 12 miesięcy, poz. 5 – 9 miesięcy 

zamiast 12 miesięcy, poz. 6 – 3 miesiące zamiast6 miesięcy?
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Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

Pytanie 4

Dotyczy Pakiet 10 poz. nr 1,2,3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności w momencie dostawy poz. 1 – 13 miesięcy 

zamiast 24miesięcy, poz. 2 – 12 miesięcy zamiast 24 miesięcy, poz. 3 – 3 miesiące zamiast 6 

miesięcy?

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

§3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na oddanie ust. 5 w następującym brzmieniu: 

,,W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia wraz z towarem 

dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający uzna za spełnienie warunku 

udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobierania w każdym czasie ze strony 

internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem: ……………… W odniesieniu do 

Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia faktur w raz z towarem Zamawiający 

dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pomocą poczty/ kuriera w terminie 3 dni 

roboczych liczonych od daty dostawy towaru na adres siedziby Zamawiającego lub faktur 

elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem emaila na adres: …………………….., na co 

Zamawiający wyraża zgodę”? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ - załącznik nr 5 w §3.

Pytanie 6

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

§4 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
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Pytanie 7

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

§4 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

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

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakujących świadectw lub certyfikatów jakości 

w ciągu 24 godzin od daty przesłania informacji przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem §3 

ust. 5”?

Odpowiedź 

Zamawiający wyrażą zgodę na proponowane zmiany.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ - załącznik nr 5 w §4 ust. 7.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

§4 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków , o których mowa w ust. 6 i ust. 

7 niniejszego paragrafu, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zastrzega 

sobie prawo do zakupu zareklamowanego odczynnika w innej firmie i do obciążenia 

Wykonawcy różnicą w poniesionych kosztach wynikającą z kosztu zakupu u podmiotu 

trzeciego oraz ceną wynikającą z umowy. Zamawiający jest zobowiązany do 

udokumentowania poniesionych kosztów”?

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyrażą zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

§5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

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

Zamawiającego, nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, która winna być załączona do każdej dostarczonej partii produktów, z 

zastrzeżeniem §3 ust. 5”?

Odpowiedź 

Zamawiający wyrażą zgodę na proponowane zmiany.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ - załącznik nr 5 w §5 ust. 1
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Pytanie 10

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

§7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, liczone od dnia następnego , po dniu w którym zapłata miała być dokonana.”?

Odpowiedź 

Zamawiający wyrażą zgodę na proponowane zmiany.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ - załącznik nr 5 w §7 ust. 3

Pytanie 11

Dotyczy Pakiet 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu do oznaczani antybiotyków w mleku 

4Sensor zawierającego w opakowaniu 96 testów?

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

Pytanie 12

Dotyczy Pakiet 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu do oznaczani antybiotyków w mleku 

4Sensor posiadającego 8-misięczny termin przydatności?

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

Pytanie 13

Dotyczy Pakiet 14 oraz 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu z terminem 

ważności min. 12 m-cy od dnia dostawy. 

 Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.
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Pytanie 14

Dotyczy Pakiet 14 poz.23 oraz 15 poz.14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie surowicy O8,20.

 Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 15

Dotyczy Pakiet 15 poz.7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie surowicy O8,20 w op. a’5 ml.

 Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 16

Dotyczy Pakiet 14 poz. 3-22 oraz 15 poz. 2-6,8-13

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zaoferowania surowic będących wyrobami 

medycznymi (wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro), zgłoszonymi w Urzędzie 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga  zaoferowania surowic będących wyrobami medycznymi.

Pytanie 17

Dotyczy Pakiet 14 oraz 15

Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie Sporali A z terminem ważności  nie krótszym 

niż 04.09.2020r. i Sporali S z terminem nie krótszym niż 17.10.2020r.?

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga terminu ważności zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 13 tj. minimum 

12 miesięcy od daty dostawy.
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II. Zmiany treści   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1. W załączniku nr  5 „Wzór umowy ”, otrzymuje następujące brzmienie w  
paragrafach:

a) §3 ust. 5:
Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości dostarczenia wraz z towarem dokumentów, o 

których mowa w ust. 4, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do 

bezpłatnego i całodobowego pobierania w każdym czasie ze strony internetowej 

Wykonawcy dostępnej pod adresem: ………………                    

Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości dostarczenia faktur w raz z towarem 

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pomocą poczty/ kuriera w 

terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy towaru na adres siedziby 

Zamawiającego lub faktur formie elektronicznej (format PDF)                                   za 

pośrednictwem emaila na adres: sekretariat@katowice.wiw.gov.pl.

b) §4 ust.7 :

było: W przypadku gdy   towar nie spełnia wymogów określonych w § 3 ust. 4 punkt  b 

umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakujących świadectw lub 

certyfikatów jakości w ciągu 24 godzin od daty  przesłania informacji przez 

Zamawiającego.

otrzymuje brzmienie: W przypadku gdy towar nie spełnia wymogów określonych                 

w § 3 ust. 4 punkt b umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakujących 

świadectw lub certyfikatów jakości w ciągu 24 godzin od daty przesłania informacji 

przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem §3 ust. 5.

c) §4 ust. 8:

było: W przypadku nie wykonania  przez Wykonawcę obowiązków , o których mowa              

w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu 

zareklamowanego odczynnika w innej firmie i do obciążenia Wykonawcy kosztami 

zakupu



7

otrzymuje brzmienie: W przypadku nie wykonania  przez Wykonawcę obowiązków ,             

o których mowa w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zakupu zareklamowanego odczynnika w innej firmie i do obciążenia 

Wykonawcy kosztami zakupu, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.

d) §5 ust. 1:

było: Płatność za każdą partię dostarczonych produktów i przyjętą bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego, nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, która winna być załączona do każdej dostarczonej partii 

produktów

otrzymuje brzmienie: Płatność za każdą partię dostarczonych produktów i przyjętą 

bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, która winna być załączona do każdej 

dostarczonej partii produktów, z zastrzeżeniem §3 ust. 5.

e) §7 ust. 3:

było: Zamawiający zobowiązany jest  zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za 

zwłokę  w zapłacie  wynagrodzenia liczone od  dnia następnego , po dniu w którym  

zapłata  miała być dokonana.

otrzymuje brzmienie: Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki                 

za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczone od dnia następnego , po dniu w 

którym zapłata miała być dokonana.

Pozostała treść załącznika nr 5 do SIWZ – „Wzór umowy” pozostaje bez zmian.
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