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WIW.AG.ZP.272.3.2019                                 Katowice, 06.08.2019 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.

I. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego. 

Pytanie 1 

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

 (§7 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO 

niezrealizowanej dostawy?

Odpowiedź.

Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

 (§ 7 ust. 1 pkt. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary 

do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy??

Odpowiedź 

Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej 

szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.
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Odpowiedź 

Na obecnym etapie prowadzonego postepowania brak podstaw prawnych do sporządzenia 

kalkulacji hipotetycznej szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie 

wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź 

Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez 

producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki 

VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający informuje, że                      

z uwagi na krótki okres realizacji przedmiotu zamówienia nie widzi konieczności 

wprowadzania do umowy zapisów dotyczących zmiany stawki VAT.

Pytanie 6

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta 

zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki 

VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej 

brutto?

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany stawki Vat dla produktu, w okolicznościach opisanych w 

pytaniu z uwagi na krótki okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7
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Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy 

mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek 

słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie 

powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź 

Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na 

produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyrażą zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych 

od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego,  w wypadku wystąpienia 

przejściowego braku produktu?

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyrażą zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 10

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania 

płatności?

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyrażą zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 11

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia 

niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, 
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o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach 

jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku 

innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego 

zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika 

byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy

Odpowiedź 

Zamawiający zarwał odpowiedź w załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy w §4 ust. 2.

Pytanie 12

Dotyczy Pakiet 22

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za 

zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

Pytanie 13

Dotyczy SWIZ

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej w postaci plików 

nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z 

elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

Pytanie 14

Dotyczy Załącznik nr 5 – wzór umowy

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość 

dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów) w formie 

elektronicznej?

Odpowiedź 

Zamawiający zawarł odpowiedź w odpowiedziach na pytania Wykonawców z dnia 

02.08.2019 r. zmieniając treść załącznika nr 5 – wzór umowy, dodając §3 ust. 5.
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Pytanie nr 15

Dotyczy Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowic z krótszym terminem ważności niż 

24 miesiące licząc od daty dostawy w przypadku gdy producent – firma Sifin w chwili 

złożenia zamówienia przez Zamawiającego nie będzie posiadać na stanie magazynowym 

surowic z wymaganym terminem? Każdorazowo Wykonawca po przyjęciu zamówienia 

poinformuje Zamawiającego o dostępnych aktualnie najdłuższych datach ważności surowic.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza krótszy termin ważności surowic, lecz nie krótszy niż 20 miesięcy.

Pytanie nr 16

Dotyczy Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowic z krótszym terminem ważności niż 

15 miesięcy licząc od daty dostawy w przypadku gdy producent– firma Sifin w chwili złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego nie będzie posiadać na stanie magazynowym surowic z 

wymaganym terminem? Każdorazowo Wykonawca po przyjęciu zamówienia poinformuje 

Zamawiającego o dostępnych aktualnie najdłuższych datach ważności surowic.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza krótszy termin ważności surowic, lecz nie krótszy niż 12 miesięcy.

Pytanie nr 17

Dotyczy Pakiet 6  poz. nr : 1.3.4

Czy zaakceptują Państwo w pakiecie nr 6 produkty o cechach i opakowaniach jak podano 

poniżej.

poz. nr 1 - agar bakteriologiczny pozim ph pH    6-7.5 (1.5%after autoclaving)

poz. nr 3 - Agar podstawowy do podłoża z krwią Skład na 1000 ml wody:

- Wyciąg sercowy 10,00 g.

- Chlorek sodu 5,00 g.

- Pepton mięsny 10,00 g.

- Agar 15,00 g.

pH 7,3 ± 0,2 w temperaturze 25ºC

cechy oferowanego produktu: Nutrient substrate (heart extract and peptones)  20,0 g

poz. nr 4  - suplement Emulsja żółtka jaja kurzego z tellurynem do podłoża
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Baird Parkera z certyfikatem Butelki po 100ml

cechy oferowanego produktu: 10 x 50 ml   (14 opak.) zamiast wymaganych 7 opak a’ 100 ml

Odpowiedź

Dla pozycji. nr 1  w Pakiecie 6 – Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

Dla pozycji nr poz. nr 3 oraz 4 w Pakiecie 6 – Zamawiający nie wyraża zgody na 

proponowane zmiany.

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakiet 11  poz. nr : 2

jedyna na ten moment dostępna seria jest ważna do 6.11.2019 r. Czy Zamawiający 

zaakceptuje dostawę produktu z takim terminem ważności.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 19

Dotyczy Pakiet 7 poz. nr 1, 2

Czy zaakceptują Państwo produkty o cechach i opakowaniach jak podano poniżej:

poz. nr 1- agar bakteriologiczny pH   6-7,5 (1,5% po autoklawowaniu) zamiast pH 7,1 w 

temperaturze 25ºC

poz. nr 2  - Ekstrakt drożdżowy Postać - mikrogranulat

Parametry: 

- Sucha pozostałość 96,1%

- Azot aminowy 5,50%

- Azot całkowity 11,80%

- Chlorek sodu 0,24% 

- Popiół 11,5 - 15,5%

- Węglowodany 2,0 - 6,0%

Białka 66,8 - 76,3 %

pH 5% r-ru 7,0

cechy oferowanego produktu brak inf.  mikrogranulacie:                                                                                 

≥10% total nitrogen (N)  

 ≥4.5% amino N  

ign. residue    ≤15%  

loss    ≤8% loss on drying  
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pH    6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)  

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakiet 12  poz. nr : 1,2.4.

Czy zaakceptują Państwo produkty o cechach i opakowaniach jak podano poniżej.

poz. nr 1 - Mleko odtłuszczone w proszku wolne od substancji hamujących, termin ważności 

do 23.04.2020 max. trwałość 15 msc, oferowane opakowanie 500 g

poz. nr 2 – Pepton Tryptone Pepsynowy hydrolizat kazeiny; pH 2% roztworu: 7,3 +/- 0,5

pH 7,3 ± 0,2 w temperaturze 25ºC, oferowane opakowanie: 1 kg

poz. nr 4  - zestaw odczynników do barwienia metodą grama, 2x100 ml  +  3x190 ml    

zmodyfikowany  5 x 500 ml, temrin ważnośći: 31.07.2021 r.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakiet 16  poz. nr : 2,5,6.

Czy zaakceptują Państwo produkty o cechach i opakowaniach jak podano poniżej.

poz. nr 2 - agar Saburo  temperatura przechowywania pokojowa. 

Skład na 1000 ml wody:

-peptone – 20g

-glukoza -40g

-Agar -15g

pH  po sterylizacji 5,6 ± 0,2 w temperaturze 25ºC

poz. nr 5 – Paski do wykrywania aktywności oksydazy cytochromowej u

bakterii Bactident Oxidase termin ważności : do 31.05.2020 r. max termin ważności 10 msc.

poz. nr 6  - Sterikon a'15 ampułek, temrin ważnośći: 18 miesięcy 

Odpowiedź

Dla pozycji. nr 5 oraz 6  w Pakiecie 16 – Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

Dla pozycji nr poz. nr 2 w Pakiecie 16 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane 

zmiany.
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Pytanie nr 22

Dotyczy Pakiet 21

Czy zaakceptują Państwo opakowanie po 6 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakiet 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek odciskowych z terminem ważności 3 
miesiące od daty produkcji i min. 11 tygodni od daty dostawy? 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
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