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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ / MODYFIKACJA SWZ 

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. 135 ust. 2 i 6 

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

zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz modyfikuje treść SWZ  

na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ww. ustawy. 

 

Pytanie 1 

Czy w Pakiecie II Zamawiający dopuści termocykler do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR  

w czasie rzeczywistym z detekcją optyczną z wykorzystaniem kamery CMOS zamiast CCD 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje Formularz cenowy dla Pakietu nr 2 i 3  

w następujący sposób:  

• w zakresie Pakietu nr 2 poprzez dodanie następującej treści:  

„Do wypełnienia przez Wykonawcę: W ramach dostawy urządzenia oferujemy wykonanie … 

przeglądów serwisowych w każdym roku, przez cały okres trwania gwarancji (należy zaoferować 

min. 1 przegląd serwisowy w roku). W przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę ww. 

informacji lub zaoferowanie ilości niższych niż wymagania minimalne, Zamawiający przyjmie, iż 

w ramach dostawy urządzenia Wykonawca wykona 1 przegląd serwisowy w każdym roku, przez 

cały okres trwania gwarancji.”.  

• w zakresie Pakietu nr 3 poprzez dodanie sformułowania „lub zaoferowanie ilości niższych niż 

wymagania minimalne”. Treść zapisów w formularzu cenowym dotyczącym Pakietu nr 3 

otrzymuje następujące brzmienie: „Do wypełnienia przez Wykonawcę: 1. Wraz  

z urządzeniem oferujemy zestaw startowy plastików zużywalnych pozwalający na wykonanie 

….. izolacji (min. 330 izolacji). 2. Wraz z urządzeniem oferujemy zestaw gotowych do użytku 

kartridży umożliwiających przeprowadzenie izolacji ….. próbek (min. izolacja 240 próbek).  

W przypadku nieuzupełniania przez Wykonawcę informacji w punktach 1 i 2 lub zaoferowanie 

ilości niższych niż wymagania minimalne, Zamawiający przyjmie, iż wraz z dostawą urządzenia 

Wykonawca dostarczy zestaw startowy plastików zużywalnych pozwalający na wykonanie 330 

izolacji oraz zestaw gotowych do użytku kartridży umożliwiających przeprowadzenie izolacji 240 

próbek. 

 

Nasz znak:  WIWgsp.272.04.2022 

Dot. sprawy nr:  pismo z dnia:  
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Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ dla Pakietu  

nr 2 i 3.  

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział  

w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych 

przez Zamawiającego wyjaśnień.  

 

Z poważaniem, 

Zdzisław Król 

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

 

 

 

 

 

 



Nr postępowania: WIWgsp.272.04.2022 Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SWZ

Modyfikacja z dnia 28.06.2022 r.

Pakiet 2. PCR.

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Nazwa producenta 

i nr katalogowy
Jednostka miary

Wartość netto za 

j.m.
% VAT

Wartość brutto 

za j.m.

Ilość jednostek 

miary

Wartość netto 

(kol.4 x kol. 7)

Wartość brutto 

(kol. 6 x kol. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
PCR (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 3 do SWZ)
szt. 1

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do wypełnienia przez Wykonawcę:

W ramach dostawy urządzenia oferujemy wykonanie … przeglądów serwisowych w każdym roku, przez cały okres trwania gwarancji (należy zaoferować min. 1 przegląd serwisowy w roku).

W przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę ww. informacji lub zaoferowanie ilości niższych niż wymagania minimalne, Zamawiający przyjmie, iż w ramach dostawy urządzenia Wykonawca wykona 1 przegląd 

serwisowy  w każdym roku, przez cały okres trwania gwarancji.



Nr postępowania: WIWgsp.272.04.2022 Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SWZ

Modyfikacja z dnia 28.06.2022 r.

Pakiet 3. Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z wykorzystaniem kulek magnetycznych.

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Nazwa producenta 

i nr katalogowy
Jednostka miary

Wartość netto za 

j.m.
% VAT

Wartość brutto 

za j.m.

Ilość jednostek 

miary

Wartość netto 

(kol.4 x kol. 7)

Wartość brutto 

(kol. 6 x kol. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z 

wykorzystaniem kulek magnetycznych (zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SWZ)

szt. 1

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do wypełnienia przez Wykonawcę:

1. Wraz z urządzeniem oferujemy zestaw startowy plastików zużywalnych pozwalający na wykonanie ….. izolacji (min. 330 izolacji).

2. Wraz z urządzeniem oferujemy zestaw gotowych do użytku kartridży umożliwiających przeprowadzenie izolacji ….. próbek (min. izolacja 240 próbek).

W przypadku nieuzupełniania przez Wykonawcę informacji w punktach 1  i 2 lub zaoferowanie ilości niższych niż wymagania minimalne, Zamawiający przyjmie, iż wraz z dostawą urządzenia Wykonawca dostarczy zestaw 

startowy plastików zużywalnych pozwalający na wykonanie 330 izolacji  oraz zestaw gotowych do użytku kartridży umożliwiających przeprowadzenie izolacji 240 próbek .


