Katowice, 2017-06-14
WIW.AG.ZP.272.3.2017
dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 euro na dostawę odczynników
chemicznych oraz odbiór zużytych opakowań.
Wojewódzki
Inspektorat Weterynarii
w Katowicach, ul. Brynowska
25a,
40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w
postępowania. Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi.
Pytanie 1 - dotyczy Rozdział VIII pkt 2 SIWZ.
Prosimy o wyjaśnienie, czy w razie zastosowania procedury wskazanej w Rozdziale VIII
SIWZ (wezwanie do przedstawienia certyfikatów), Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie
przykładowych certyfikatów jakości w języku angielskim?
Uzasadnienie: Informacje zawarte na certyfikatach to głównie dane czytelne i jednoznaczne bez
względu na język, w którym został przygotowany dokument np. zawartości poszczególnych
pierwiastków, dla których podane są jednocześnie symbole chemiczne.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę - w przypadku zastosowania procedury wskazanej
w Rozdziale VIII SIWZ na przedstawienie przykładowych certyfikatów jakości w języku angielskim.
Pytanie 2 – dotyczy § 4 ust. 6 Wzoru umowy (załącznik Nr 4 do SIWZ).
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie, wskazanego w § 4
ust. 6 Wzoru umowy, terminu na wymianę zakwestionowanych produktów na wolne od wad do 7 dni
roboczych od dnia przesłania informacji przez Zamawiającego?
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o zawarcie w Umowie terminu, który pozwoli na należyte
zorganizowanie odbioru wadliwego przedmiotu umowy od Zamawiającego oraz zorganizowanie
dostawy uzupełniającej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany .
Pytanie 3 - dotyczy § 4 ust. 7 Wzoru umowy (załącznik Nr 4 do SIWZ).
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie, wskazanego w § 4 ust.
7 Wzoru umowy, terminu na dostarczenie brakujących świadectw lub certyfikatów do 3 dni
roboczych? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o zawarcie w Umowie terminu, który pozwoli na
należyte wykonanie ww. obowiązku.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany .
Pytanie 4 – dotyczy Pakietu Nr 5 poz.5
Czy Zamawiający ma na myśli odczynnik firmy Sigma Aldrich o numerze kat.G7646
wielkość opakowania 5KU, zgodnie z załączoną specyfikacją (załącznik 1 do odpowiedzi na pytania).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Pakiecie Nr 5 poz.5 nastąpiła omyłka pisarska.
Zamawiający wymaga zaoferowania 2 opak. a’ 5KU, i wprowadza zmiany do SIWZ.
W związku z powyższym w Załączniku Nr 5 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –
formularze asortymentowo-cenowe” - Pakiet 5 poz.5 otrzymuje brzmienie:

5

Beta-Glukuronidaza
Esherichia -Coli Type VII-A liophilized powder 5,000 000 - 20,000 000units/g
protein pH 6,8

2 op.
a’5 KU

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu Nr 10 –Zerala Test
Czy Zamawiający zgadza się w Pakiecie Nr 10 na termin przydatności 12 miesięcy?
Producent nie oferuje żadnych testów z datą ważności 24 miesiące.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z proponowanym terminem
ważności.

Załącznik 1 – specyfikacja produktu (do pytania Nr 4)

