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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 2019 r., poz. 1843) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych  

z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System 

"BC".  

 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ 

 

Pytanie nr 1: „Zamawiający zapisał następujący warunek: „Każda dostarczona seria 

diagnostyków do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO musi posiadać 

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym wraz z podanym terminem ważności oraz kartę charakterystyki zgodną 

z obowiązującymi przepisami.” Uprzejmie wnosimy o modyfikację w/w zapisu tak by 

brzmiał: „Każda dostarczona seria diagnostyków do wykrywania i ilościowego 

oznaczania GMO musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli 

jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom 

 

do wszystkich wykonawców,  

którym przekazano SIWZ 

 

Nasz znak:  AD-O.272.18.2019 

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: - 

Poznań, 21 października 2019 r. 

 

mailto:sekretariat@wiw.poznan.pl


 
 

    
    

Wojewódzki  Inspektorat Weterynari i    
u l .  Grunwaldzka  250, 60 -166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47,  fax: (61) 868-45-31 

  e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl 
www.wiw.poznan.pl 

 

lub specyfikacjom technicznym  o ile dotyczy  wraz z podanym terminem ważności 

oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi”” 

 

Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

Pytanie nr 2: „Zamawiający zapisał: „Każda dostarczona seria odczynników do 

wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadanym przez 

zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System „BC” musi 

posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności oraz kartę 

charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami. Brak dostarczenia 

zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym wraz z podanym terminem ważności oraz brak kart charakterystyki 

zgodnych z obowiązującymi przepisami upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do odmowy 

przyjęcia dostawy”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w ustępu  

o zapis: „Każda dostarczona seria odczynników do wykrywania i ilościowego 

oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem 

ABI 7500 Fast Real Time PCR System „BC” musi posiadać zaświadczenie podmiotu 

uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym 

terminem ważności (o ile wymóg ten dotyczy) oraz kartę charakterystyki zgodną  

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca udostępni na stronie producenta 

24h/7dni w tygodniu dokumentację a na żądanie Zamawiającego dostarczy w formie 

wydrukowanej. Brak dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli 

jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom 

lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności oraz brak kart 

charakterystyki zgodnych z obowiązującymi przepisami upoważnia 

ZAMAWIAJĄCEGO do odmowy przyjęcia dostawy”” 

 

Odpowiedź nr 1 - 2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie 

wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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