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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Januszowicka 48
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-135
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Piosik
E-mail: pp@wroc.wiw.gov.pl 
Tel.:  +48 3677016
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wroc.wiw.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup sprzętu do badań ASF
Numer referencyjny: WIWgsp.272.04.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu do badań ASF na potrzeby laboratorium 
Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej, wyszczególnionego poniżej, z podziałem na 6 części zwanych dalej Pakietami. 2. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określają: Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ 
oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych na dowolną ilość Pakietów. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawców na 
całość asortymentu w danym pakiecie. Każda z części będzie rozpatrywana osobno.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/07/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: wiwagz

mailto:pp@wroc.wiw.gov.pl
https://wroc.wiw.gov.pl/
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-091357
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 117-329687
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/06/2022

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: VI.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamiast:
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/
portal/ , oraz poczty elektronicznej pp@wroc.wiw.gov.pl  .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, w 
tym oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, 
przedmiotowych środków dowodowych, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
4. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania jako załącznik nr 10 do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, 
w szczególności składanie oświadczeń i wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się sygnaturą 
postępowania Zamawiającego: WIWgsp.272.04.2022.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się
z Wykonawcami zawarte są w Rozdz. X SWZ.
9. Informacje dot. ochrony danych osobowych zawarte są w Rozdz. XXII SWZ.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu określone w Rozdz. VII SWZ.
11. Szczegółowe informacje dot. oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329687-2022:TEXT:PL:HTML
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mailto:pp@wroc.wiw.gov.pl


3 / 4

(podmiotowe środki dowodowe) oraz przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego zawarte są w Rozdz. VIII SWZ
12. Opis sposobu przygotowania oferty, w tym określenie zawartości oferty, zawarte są w Rozdz. XIII SWZ.
Powinno być:
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/
portal/ , oraz poczty elektronicznej pp@wroc.wiw.gov.pl  .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, w 
tym oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, 
przedmiotowych środków dowodowych, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
4. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania jako załącznik nr 10 do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, 
w szczególności składanie oświadczeń i wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się sygnaturą 
postępowania Zamawiającego: WIWgsp.272.04.2022.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się
z Wykonawcami zawarte są w Rozdz. X SWZ.
9. Informacje dot. ochrony danych osobowych zawarte są w Rozdz. XXII SWZ.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu określone w Rozdz. VII SWZ.
11. Szczegółowe informacje dot. oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia 
(podmiotowe środki dowodowe) oraz przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego zawarte są w Rozdz. VIII SWZ
12. Opis sposobu przygotowania oferty, w tym określenie zawartości oferty, zawarte są w Rozdz. XIII SWZ.
13. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV.2.2)

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału
Zamiast:
Data: 21/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany 
ofertą
Zamiast:
Data: 18/10/2022
Powinno być:
Data: 01/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/08/2022
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


