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Szczecin, dnia 27.02.2012 r.
ZZ- 2380-23/12                                                                        

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej  
„uPzp” na Dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych na potrzeby pracowni biologii, chemii, 
mechanoskopii, daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji  
istotnych  warunków zamówienia,  które  wpłynęły  do  przedmiotowego  postępowania  w dniu  24  lutego 
2012r. wraz z wyjaśnieniami.

1. „Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji z 1 z części 1 SIWZ?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na prośbę Wykonawcy dotyczącą wydzielenia pozycji 1 z części 3.1 SIWZ.  
Wydzielenie pozycji może skutkować zagrożeniem nie złożenia ofert na pozostałe pozycje w rozdzielonej 
części.

2. „Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardu wielkości znakowanego fluorescencyjnie w 
zakresie długości fragmentów 60-500 bp?”
Odpowiedź:
Zamawiający w części 3.1 pozycja 4 SIWZ wymaga standardu wielkości znakowanego fluorescencyjnie  
barwnikiem Liz w zakresie długości fragmentów 20-600 bp.

3. „Czy w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga – na potwierdzenie 
równoważności-protokołów  walidacyjnych  wystawionych  przez  producenta  oferowanych  produktów 
potwierdzających kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem i oprogramowaniem, co 
nie zostało jednoznacznie określone w SIWZ?”
Odpowiedź :
Zamawiający  określił  w  pkt.  III  ppkt.  1e  SIWZ  wymagania  w  przypadku  zaoferowania  produktów 
równoważnych,  natomiast  w formularzu kalkulacji  cenowej  w części  3.12 wskazał  rodzaj  posiadanego 
sprzętu.

4. „Czy Zamawiający wymaga wsparcia technicznego, aplikacyjnego i gwarancyjnego świadczonego w 
ciągu  całego  okresu  umowy  przez  oferenta  posiadającego  autoryzację  producenta  odczynników  do 
świadczenia takiego serwisu na terenie Polski?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby zaoferowane odczynniki spełniały warunki jakościowe określone w formularzu 
kalkulacji cenowej w części 3.12.

5. Pytanie dotyczy części nr 15, poz. 4:
„Zamawiający podał wymagana grubość filmu 75 µm, jednakże taka grubość filmu nie jest dostępna na  
rynku. Czy zamawiający miał na myśli 7 µm?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie nastąpiła pomyłka w określeniu wymaganej grubości filmu i co za tym idzie 
nie wyraża zgody na zmianę w/w parametru.

6. Pytania do części nr 16, poz. 24-34:
„Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ampułki o standardowej objętości 1 ml zamiast 1,2 ml?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany standardowej objętości ampułek.

7. „Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 24-34 w celu oddzielenia wzorców alkoholu od 
wzorców narkotycznych? Dostawa wzorców narkotycznych wymaga dodatkowych pozwoleń, których nie 



trzeba w przypadku wzorców alkoholu i pakiet złożony z obydwu rodzajów wzorców ogranicza oferentów.  
Wydzielenie tych pozycji pozwoli na dopuszczenie większej ilości oferentów.”
Odpowiedź :
Zamawiający nie dopuszcza zmian aktualnej formy załącznika do SIWZ określonego nr 3.16.

8.  „Zwracam  się  z  prośbą  o  wydzielenie  do  osobnego  pakietu  wzorców  substancji  kontrolowanych-
narkotyków  i  środków  zastępczych  (pozycje1-23  włącznie),  z  uwagi  na  specjalne  procedury,  którym 
podlegają te materiały.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian aktualnej formy załącznika do SIWZ określonego nr 3.16.

9. „Pozycja 1-czy zamawiający zgodzi się na zamówienie wzorce 9-THC w etanolu? Jest to rozpuszczalnik  
uznany  przez  producenta  za  najbardziej  odpowiadający  specyfice  związku  9-THC,  gwarantujący  jego 
stabilność.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie udziela zgody na zmianę specyfikacji produktu wymienionego w załączniku do SIWZ nr  
3.16, pod pozycją nr 1.

10.  „Pozycje 1,2,3,5,6,7,22. Oferowane przez nas materiały to chlorowodorki wymienionych związków. 
Roztwory  o  stężeniu  1mg  /ml  są  kalibrowane,  co  oznacza,  że  podane  stężenia  dotyczą  środka 
narkotycznego a nie jego soli. Np.: pozycja 1: 9-THC.HCI, stężenie 1 mg/ml oznacza zawartość 1 mg 9-
THC w 1 ml roztworu”.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia pkt. nr 3 bez odpowiedzi, ze względu na niejasną treść i brak formy pytającej.

11.  „Pozycje 4,8,9,10,11,13-21 oraz 23. Oferowane przez nas materiały to chlorowodorki wymienionych 
związków. Czy zamawiający dopuszcza wzorce w tej postaci?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie udziela zgody na zmianę specyfikacji produktów wymienionych w załączniku do SIWZ 
nr 3.16, pod pozycjami 4, 8, 9, 10, 11, 13 – 21 oraz 23.

12. „Pozycja  13-czy zamawiający dopuszcza wzorzec w opakowaniu 10 mg i tym samym zamówienie 
dwóch opakowań?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany opakowania w pozycji 13 załącznika 3.16.

13. „Pozycja 16 - czy zamawiający dopuszcza wzorzec w opakowaniu 10 mg?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany opakowania w pozycji 16 załącznika 3.16. 

14. „Pozycja 20 - czy zamawiający dopuszcza wzorzec w opakowaniu 10 mg i tym samym zamówienie 
dwóch opakowań?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany opakowania w pozycji 20 załącznika 3.16.

15.  „Czy  zamawiający  zamierza  zamówić  wszystkie  wzorce  środków  narkotycznych  i  środków 
zastępczych  (pozycje  1-23)  jednocześnie  czy będą  one  zamawiane  sukcesywnie  w miarę  potrzeb?  Ta  
informacja  będzie  niezbędna  do  oszacowania  kosztów  transportu  i  uzyskania  niezbędnych  licencji  
importowych.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje,  iż w części 3.16 specyfikacji  istotnych warunków zamówienia   pozycje  1-23  
dokona jednorazowego zakupu. 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu składania ofert.


