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WYJAŚNIENIE 

 treści SIWZ 

 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią  

art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, 

odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, 

odczynników do analizy aminokwasów, kolumienek immunoenzymatycznych,  kolumienek 

do chromatografii, pożywek mikrobiologicznych, końcówek jednorazowych do pipet 

automatycznych, pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw 

sztucznych do neuroblastomy oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych 

z tworzyw sztucznych „BC” 

 

Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 14 do SIWZ 

 

Pytanie nr 1: „(§5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości 

NETTO dostawy?” 

 

Pytanie nr 2: „(§5) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na 

"zwłoka"?” 

 

Pytanie nr 3: „(§5ust.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości 

NETTO niezrealizowanej części dostawy?” 

 

 

do wszystkich wykonawców,  

którym przekazano SIWZ 

 

Nasz znak:  AD-O.272.5.2019 

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: - 

Poznań, 20 marca 2019 r. 
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Pytanie nr 4: „(§5ust.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta 

naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej  części umowy?” 

 

Odpowiedź nr 1 – 4: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie 

wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania  

w przypadku reklamacji?” 

 

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcą przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

Pytanie nr 6: „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 nr 6: Zgodnie z treścią pkt XII.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Ofertę podpisuje Wykonawca. Za Wykonawcę mogą podpisać ofertę osoby go reprezentujące 

lub pełnomocnik (…), ponadto zgodnie z treścią pkt XII.10 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego  

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 

zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

 

Pytanie nr 7: „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?” 

 

Pytanie nr 8: „Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę 

oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub 

producenta odczynnika?” 

 

Pytanie nr 9: „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 nr 7 - 9: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie 

wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Pytanie nr 10: „Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji 

dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje 

produktów, MSDS) w formie elektronicznej?” 

 

Odpowiedź nr 10: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie 

wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 11: „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika  

o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu 

Zamawiającego  w wypadku wystąpienia przejściowego brak produktu?” 

 

Pytanie nr 12: „Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji  

z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania 

zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, 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 nr 11, 12: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał  

w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania. Zamawiający wymaga, aby 

wszystkie produkty dostarczane w ramach zamówienia publicznego były zgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia Zamawiającego. Zgodnie z treścią pkt XIV specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia Zaoferowane ceny będą obowiązywały przez cały czas trwania 

umowy (…).  

 

Dotyczy pakietu VII, załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Pytanie nr 13: „Kolumienki Strata SDB-L Styrene-Divinylbenzene. Proszę o podanie 

objętości kolumienki i wymaganej masy wypełnienia złożem.” 

Odpowiedź nr 13: Zamawiający precyzuje i wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia są 

kolumienek Strata SDB-L Styrene-Divinylbenzene o objętości 3ml i masie wypełnienia 

złożem 200mg. 

 

 

 

Sporządził: D. Bartoszewska 
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