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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: „W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność 

uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja 

zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, 

składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu  

o następującym brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy 

przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw 

przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej 

 

do wszystkich wykonawców,  

którym przekazano SIWZ 

 

Nasz znak:  AD-O.272.5.2019 

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: - 

Poznań, 28 marca 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 

 

ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający 

wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.” 

 

Odpowiedź nr 1: „Zgodnie z treścią pkt V specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Dostawy świadczone sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. 

(…), ponadto zgodnie z treścią pkt XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…) 

Cenę należy skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie koszty związane z dostawą 

przedmiotu zamówienia, w tym transportem do miejsca wskazanego przez zamawiającego 

(…). Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zakresie wzoru umowy i nie 

wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 2: „W nawiązaniu do zapisów umowy, w których Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmniejszenia ilości zakontraktowanego asortymentu zwracamy się  

o zmianę zapisów § 5, który w obecnym brzmieniu nakłada na Wykonawcę kary 

naliczane od całkowitej wartości umowy, która z powodu zmniejszonej realizacji ze 

strony Zamawiającego może zostać nieosiągnięta. W związku z powyższym zwracamy 

się o wprowadzenie następujących zmian: Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 

karą umowną: § 5 ust. 1 za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia lub 

odczynników niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od 

wad – kary w wysokości 0,2 % wartości brutto produktów zamówionych, a nie 

dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki w  dostawie.” 

 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza 

modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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