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Katowice, dn. 2020-06-05
WIW.AG.ZP.272.1.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.4.2019 na: dostawę 
odczynników chemicznych.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska  25a,                              
40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęło pytanie dotyczące w/w 
postępowania.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający 
podaje treść pytania oraz odpowiedź.

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 9 (PBC)
Wskazany produkt odpowiada parametrami produktowi firmy Avantor. Niestety aktualnie 
dostępna w sprzedaży seria produktu posiada datę ważności 31.12.2021 r. Czy Zamawiający 
zaakceptuje krótszy termin ważności? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wskazanego w pakiecie nr 3 poz.9 produktu o proponowanej 
dacie ważności 31.12.2021 r.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10 (PBC)
Wskazany produkt odpowiada parametrami produktowi firmy Avantor. Niestety aktualnie 
dostępna w sprzedaży seria produktu posiada datę ważności 28.02.2022 r. Czy Zamawiający 
zaakceptuje krótszy termin ważności? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wskazanego w pakiecie nr 3 poz.10 produktu o proponowanej 
dacie ważności 28.02.2022 r.

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu Nr 21 (PS)
Pakiet 21 - Wskazany produkt odpowiada parametrami produktowi firmy Avantor. Niestety 
aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu posiada datę ważności 30.04.2022 r. Czy 
Zamawiający zaakceptuje krótszy termin ważności? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę.

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu Nr 1 poz.12  (PB)
Czy Zamawiający zaakceptuje termin ważności produktu ok. 12 miesięcy od daty dostawy? 
Po rozmowach z producentami tego rodzaju produktów, żaden nie jest w stanie 
zagwarantować daty ważności min. 24 miesiące od daty produkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu z terminem ważności minimum 12 miesięcy.
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Pytanie 5 – dotyczy Pakietu Nr 1 poz.15  (PB)
Czy Zamawiający zaakceptuje termin ważności produktu ok. 12 miesięcy od daty dostawy? 
Po rozmowach z producentami tego rodzaju produktów, żaden nie jest w stanie 
zagwarantować daty ważności min. 24 miesiące od daty produkcji. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu z terminem ważności minimum 12 miesięcy.

Pytanie 6 – dotyczy Pakietu Nr 1 poz.16  (PB)
Czy Zamawiający zaakceptuje termin ważności produktu ok. 12 miesięcy od daty dostawy? 
Po rozmowach z producentami tego rodzaju produktów, żaden nie jest w stanie 
zagwarantować daty ważności min. 24 miesiące od daty produkcji. 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu z terminem ważności minimum 12 miesięcy.
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