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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SCHR.26.4.22. Nazwa 

zadania: 2022-4 Zakup leków dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie w 2022 

roku 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 

warunków zamówienia informujemy: 

 

Pakiet 1 

 

Pytanie 1: - (31-46)Czy mają Państwo jakąś konkretną firmę z której mielibyśmy zamawiać 

diety typu: PURINA czy ROYAL itp? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Karmy nie muszą pochodzić od jednego producenta (być jednej marki) – dieta na jedną 

dolegliwość może być pokryta produktem jednej marki, a dieta na inną chorobę produktem innej 

marki. 

 

Pytanie 2: (6)Czy APTUS EYE DROPS ma byc wyceniony jako 18 sztuka czy 18 opakowań po 

4 sztuki? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Aptus Eye Drops. 18 szt. (18 x 10 mL). 

 

Pytanie nr 3: -(124)Szczepionka dla psów przeciw zachorowaniom wywoływanym przez wirus 

nosówki psów, adenowirus psów typu 1, adenowirus psów typu 2, wirus parainfluenzy psów, 

parwowirus psów, wirus wścieklizn - niestety taka szczepionka jest nieosiągalna, jest DHPPi + 

leptospiroza + wscieklizna. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

W arkuszu znajduje się informacja o dopuszczalności szczepionek chroniących również przed 

leptospirami. Ta wzmianka jest właśnie po to, żeby dopuścić szczepionki chroniące przed 

leptospirami, jeśli na rynku nie znajdzie się żadna szczepionka typu DHPPi+wścieklizna (bez 

leptospir). Szczepionka typu DHPPi+leptospiroza+wścieklizna jest zatem dopuszczalna. 

Zakładamy że „H” w DHPPi powinna dać odporność na dwa typy adenowirusów. 

 

Pytanie nr 4: (131)VetFood Amylactiv Digest - niestety nie ma opakowań 90 kaps, są 30 lub 

120 kaps. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Dopuszczalne są inne opakowania. Łączna suma preparatu (kapsułek w tym przypadku) powinna 

jednak być taka sama, tak więc zamiast 72 op. po 90 kaps. mogą być 54 op. po 120 kaps. 

Pakiet 2  



 

Pytanie nr 5: (24)Lignina w arkuszach (płatach) - chwilowo jest bardzo duży problem z nią na 

rynku, nie wiadomo kiedy wróci, mamy 1kg na stanie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający pozostawia pozycję bez zmian. 

 

Pytanie nr 6: (10)Fartuch fizelinowy ochronny XL - chodzi o sterylny czy niesterylny? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Chodzi o niejałowy (niesterylny). 

 

Pytanie nr 7: (82-90)Czy ubranka pooperacyjne mają być wiązane czy na zamek? Bo niestety 

wiązanych nie ma w rozmiarze 8, 9, 10.  

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający dopuszcza ubranka wiązane oraz ubranka z zamkiem na grzbiecie. 

Dopuszczalne jest inne oznaczenie rozmiarów niż numeryczne: 

Jako nr 10 Zamawiający interpretuje rozmiar XXXL – ok. 70 cm od środków kończyn przednich 

do tylnych (+/- 2 cm) 

Jako nr 9 – XXL – ok. 60 cm (+/- 2 cm) 

Jako nr 8 – XL – ok. 50 cm (+/- 2 cm) 

Jako nr 7 – L – ok. 45 cm (+/- 2 cm) 

Jako nr 6 – M/L – ok. 40 cm (+/- 3 cm) 

Jako nr 5 – M – ok. 34 cm (+/- 3 cm) 

Jako nr 4 – S – ok. 28 cm (+/- 2 cm) 

Jako nr 3 – XS – ok. 23 cm (+/- 2 cm) 

Jako nr 2 – XXS – ok. 19 cm (+/- 1 cm) 

 

Pytanie nr 8: (96)Wlewniki z portem są niedostępne na rynku i nie mamy potwierdzonej 

daty powrotu, czy mogą być wlewniki bez portu? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający dopuszcza wlewniki bez portu. 

 

 

 

 

 

 

 



Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SWZ, 

zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i 

terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

 

 

 

 

____________________________________ 

Dyrektor  

/-/ Henryk Strzelczyk 

 

 

 

Do wiadomości: 

- wszyscy uczestnicy 


