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MODYFIKACJA SWZ /  

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKAŁADANIA OFERT 

I. Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, jako Zamawiający             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „zakup sprzętu do badań ASF” (nr sprawy: WIWgsp.272.04.2022), zgodnie z art. 137 ust. 1 i 4 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn 

zm.), modyfikuje treść SWZ oraz przedłuża termin składania ofert na podstawie art. 137 ust. 6 ww. 

ustawy. 

 

II. Zamawiający informuje, iż w związku z pisarską omyłką popełnioną przy sporządzaniu treści 

warunków udziału w postępowaniu, modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:  

• Rozdział VII pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie: 

1) w zakresie Pakietu nr 1 – co najmniej dwie dostawy autoklawów, każda o łącznej wartości nie 

mniejszej niż 250 000,00 zł brutto; 

2) w zakresie Pakietu nr 2 – co najmniej dwie dostawy urządzeń PCR, każda o łącznej wartości 

nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto; 

3) w zakresie Pakietu nr 3 – co najmniej dwie dostawy aparatów do izolacji, każda o łącznej 

wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto; 

4) w zakresie Pakietu nr 4 – co najmniej dwie dostawy komór laminarnych, każda o łącznej 

wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto; 

5) w zakresie Pakietu nr 5 – co najmniej dwie dostawy homogenizatorów, każda o łącznej 

wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto; 

6) w zakresie Pakietu nr 6 – co najmniej dwie dostawy urządzeń do dekontaminacji, każda  

o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.” 

 

• Rozdział VII pkt 5 ppkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykazu dostaw wykonanych,  

a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
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podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 8  

do SWZ. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie : 

• w zakresie Pakietu nr 1 – co najmniej dwie dostawy autoklawów, każda o łącznej wartości nie 

mniejszej niż 250 000,00 zł brutto; 

• w zakresie Pakietu nr 2 – co najmniej dwie dostawy urządzeń PCR, każda o łącznej wartości 

nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto; 

• w zakresie Pakietu nr 3 – co najmniej dwie dostawy aparatów do izolacji, każda o łącznej 

wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto; 

• w zakresie Pakietu nr 4 – co najmniej dwie dostawy komór laminarnych, każda o łącznej 

wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto; 

• w zakresie Pakietu nr 5 – co najmniej dwie dostawy homogenizatorów, każda o łącznej 

wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto; 

• w zakresie Pakietu nr 6 – co najmniej dwie dostawy urządzeń do dekontaminacji, każda             

o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. 

 
W przypadku gdy Wykonawca składał ofertę na więcej niż jeden pakiet, zobowiązany jest do złożenia na wezwanie 

Zamawiającego ww. podmiotowego środka dowodowego (wykazu dostaw) dla każdego pakietu z osobna.”. 

 

III. W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający wydłuża termin składania ofert, a tym samym 

modyfikuje treść SWZ w następujący sposób: 

• Rozdz. XIV pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.07.2022 r. 

do godz. 10:00.” 

 

• Rozdz. XV pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2022 r. o godz. 12:00.” 

 

• Rozdz. XII pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania 

ofert do dnia 18.10.2022 r.” 

 

 

Z poważaniem, 

Zdzisław Król 

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 


