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Szczecin, dnia 02.04.2012 r.
ZZ- 2380-51/12                                                                        

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, 
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 dniach 28 i 29  mar -
ca 2012r. wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części 3.3 postępowania

Pytanie nr 1. Ze względu na obecność 42 sztuk wzorców substancji kontrolowanych  w zadaniu nr. 3.3  
proszę  o  podanie  harmonogramu  zakupów  tych  substancji,  aby  poprawnie  dodać  koszty  transportu  i 
zezwoleń importowych.  Brak takiej informacji spowoduje konieczność dodania do każdej sztuki kosztu 
transportu co nie niepotrzebnie podniesie koszt oferty.  Koszty transportu i  zezwoleń importowanych są  
często  większe  niż  cena  wzorca  i  są  ponoszone  dla  każdego  cząstkowego  zamówienia.  Otrzymanie  
harmonogramu zamówień dla pakietu pozwoli na optymalizację kosztów.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w części 3.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dotyczących pozycji  
1-23 dokonamy jednorazowego zakupu 46 wzorców substancji kontrolowanych .

Pytanie nr 2.  Ze względu na konieczność podania dokładnej charakterystyki oferowanych odczynników/ 
materiałów, odnosząc się do każdego zapisu przedstawionego przez Zamawiającego w załączniku 3.1do 3.3 
dokumentem  potwierdzającym  wszystkie  parametry  liczbowe  jest  certyfikat  jakości.  Jeżeli  w  zadaniu 
wyszczególnione są numery katalogowe i dokładnie te numery katalogowe będą oferowane czy konieczne 
jest dołączenie certyfikatów jakości do oferty przetargowej?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem III ppkt 1 b Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty aktualne katalogi  wydane przez producenta potwierdzające zgodność oferowanych odczynników/  
materiałów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Pytanie  nr  3.  W  załączniku  3.3  podane  jest  wymaganie  terminu  ważności  24  miesięcy  od  daty 
dostarczania. Podani dostawcy nie deklarują tego terminu ważności wzorców lub jeżeli deklarują to dana 
seria  jest  sprzedawana  dotąd,  aż  zostanie  wyprzedana.  Zwykle  wzorce  są  sprzedawane  z  terminem 
ważności nie krótszym niż rok. Nowa seria z datą ważności min 24 miesiące nie jest przygotowywana na 
żądanie klienta tylko w momencie wyprzedania wcześniejszej serii. Dla pozycji   w zadaniu nr 3.3 można  
zagwarantować zatem następujące daty ważności: 1-8,10,13,17-34 rok czasu, dla pozycji 9,11-11 miesięcy,  
dla pozycji  12,14-16 pół roku. Dodatkowo przy stosowaniu materiałów wzorcowych zwykle stosuje się 
zasadę,  iż  termin  ważności  wzorca  liczony  jest  do  momentu  pierwszego  otwarcia  opakowania 
przechowywanego w warunkach zalecanych przez producenta materiału. Przy powtórnym użyciu wzorca  
jego  cechy  i  właściwości  mogą  ulec  zmianie  pomimo  aktualnej  daty  ważności.  W  nawiązaniu  do 
powyższego wyjaśnienia czy zgodzą się Państwo na skrócenie wymaganego terminu ważności do roku dla  
pozycji 1-8,10,17-34,11 miesięcy dla pozycji 9,11 pół roku dla pozycji 12,14-16.”
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów ważności w załączniku nr 3.3 do SIWZ .

Pytanie nr 4 Pozycja  4 NIMIAD420 amphetamine  sulfate została  wycofana  z oferty.  Czy zgodzą się  
Państwo na zmianę na d-(+) Amphetamine sulfate NMIAD961?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę produktu wymaganego w pozycji 4 załącznika nr 3.3 do SIWZ. 



Dotyczy wzoru umowy w zadaniu 3.3postępowania

Pytanie nr 1. Czy zgodzą się Państwo na modyfikację projektu umowy w § 3 w punkcie 2 i umieszczenie  
zapisu o dostarczenia brakującego towaru w ciągu 10 tygodni od dnia uznania reklamacji dla pozycji 1-23, 
ora  z  7  tygodni  dla  pozycji  24-34?  Pozycje  1-23  są  substancjami  kontrolowanymi  na  terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej i nie jest możliwy import ich w ciągu 3 dni.”.
Pytanie nr 2. Czy zgodzą się Państwo na modyfikację projektu umowy w § 3 w punkcie 3 i umieszczenie  
zapisu o wymianie towaru niezgodnego w ciągu 10 tygodni od dnia uznania reklamacji dla pozycji 1-23  
oraz  7  tygodni  dla  pozycji  24-34?  Pozycje  1-23  są  substancjami  kontrolowanymi  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest możliwy import ich w ciągu 3 dni. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2 
Zamawiający nie  wyraża  zgody na modyfikację  projektu umowy w § 3 w pkt  2  i  3  ponieważ termin  
dostawy przewidziany dla części 3.3 wynosi 10 tygodni i każde kolejne opóźnienie w realizacji zamówienia 
lub jego nieprawidłowa realizacja spowoduje wstrzymanie badań wykonywanych przez  tut. Laboratorium 
Kryminalistyczne.
Pytanie nr 3. Czy zgodzą się Państwo na modyfikacje projektu umowy w § 4 w punkcie 12 i umieszczenie 
zapisu o dostarczenia brakującego towaru w ciągu 10 tygodni od dnia uznania reklamacji dla pozycji 1-23  
oraz  7  tygodni  dla  pozycji  24-34?  Pozycje  1-23  są  substancjami  kontrolowanymi  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest możliwy import ich w ciągu 3 dni.
Pytanie  nr  4. Czy  zgodzą  się  Państwo  na  modyfikację  projektu  umowy  w  §  4  w  punkcie 
13 i umieszczenie zapisu o wymianie towaru niezgodnego w ciągu 10 tygodni od dnia uznania reklamacji 
dla pozycji  1-23,  oraz 7 tygodni  dla pozycji  24-34? Pozycje  1-23 są  substancjami  kontrolowanymi  na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest możliwy import ich w ciągu 3 dni.”
Odpowiedź na pytanie nr 3i 4:  
Zamawiający informuje,  że  nie  wyraża  zgody na modyfikację  projektu umowy w § 4 w pkt  12 i  13,  
ponieważ  termin  dostawy  dla  części  3.3  wynosi  10  tygodni  i  każde  kolejne  opóźnienie   w realizacji 
zamówienia  lub  jego  nieprawidłowa  realizacja  spowoduje  wstrzymanie  badań  wykonywanych  przez 
Laboratorium Kryminalistyczne.
Pytanie nr 5. W projekcie umowy w § 6 w punkcie 1 podpunkcie 1) i 2) jest zapis o karach umownych w 
wysokości 1% wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki. Czy zgodzą się Państwo na obniżenie 
kary umownej do 0,1 % oraz umieszczenie dodatkowo zapisu” nie więcej niż 10% niezrealizowanej części 
wartości zamówienia”?”
Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści w projekcie umowy w § 6 w pkt 1 ppkt 1 i 2. Zapisy  
dotyczące  kar  umownych  mają  na  celu  ochronę Zamawiającego przed  nagminnym  nieprzestrzeganiem 
przez Wykonawcę  zapisów umowy,  a  co za  tym idzie  ewentualnymi  przeszkodami  w realizacji  zadań 
Laboratorium Kryminalistycznego.

Pytanie nr 6. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji substancji kontrolowanych z zadania 3.3 jest  
dostarczenie  przez  kupującego  do  sprzedawcy  kopii  posiadanego  zezwolenia  na  wykorzystywanie 
zamówionych substancji  kontrolowanych wydanym przez Inspektorat Farmaceutyczny oraz wypełnienie 
zapotrzebowania na wydanie z magazynu substancji kontrolowanych (druk w załączeniu).
Czy zgodzą się Państwo na umieszczenie w projekcie umowy zapisu: „Zamawiający dostarczy wykonawcy 
kopię posiadanego zezwolenia na wykorzystywanie  zamówionych substancji  kontrolowanych wydanym 
przez Inspektorat Farmaceutyczny oraz wypełnienie zapotrzebowania na wydanie z magazynu substancji  
kontrolowanych.  Czas  realizacji  zamówienia  będzie  liczony  od  momentu  dostarczenia  kompletu 
dokumentów.”
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na umieszczenie w projekcie umowy zapisu „Zamawiający  
dostarczy  wykonawcy  kopię  posiadanego  zezwolenia  na  wykorzystywanie  zamówionych  substancji 
kontrolowanych  wydanym  przez  Inspektorat  Farmaceutyczny  oraz  wypełnienie  zapotrzebowania  na 
wydanie z magazynu substancji kontrolowanych. Czas realizacji zamówienia będzie liczony od momentu 
dostarczenia kompletu dokumentów”.
Zamawiający wraz ze  złożonym zamówieniem dostarczy wszystkie  potrzebne  załączniki  niezbędne  do 
realizacji zamówienia. 

Pytanie nr 7. Do pozycji 1-3,5-7, 22 z zadania nr 3.3 będzie wystawiona kaucja za opakowanie zgodnie z 
ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Zgodnie z wyżej wymienioną  



ustawą z dnia 11 stycznia 2001r kwota kaucji nie może być w kalkulowana w cenę oferty. Kaucja nie jest  
opodatkowana i może być potraktowana tylko jako oddzielna pozycja kosztowa. Czy zgodzą się Państwo 
na umieszczenie zapisu w umowie, iż do pozycji  1-3, 5-7, 22 zadania 3.3 zostanie naliczona kaucja w  
wysokości 2 pln za ampułkę?

Odpowiedź na pytanie nr 7:  
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na umieszczenie w projekcie umowy zapisu który brzmi: „do  
pozycji 1-3, 5-7, 22 z zadania 3.3 zostanie naliczona kaucja w wysokości 2 pln za ampułkę ?”

Pytania do części nr 3, poz. 24-34:
1. „Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ampułki o standardowej objętości 1 ml zamiast 1,2 ml?”  
Jest to standardowa pojemność ampułki i dzięki dopuszczeniu tej wielkości więcej wykonawców będzie 
mogło złożyć oferty.”
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający  nie  dopuszcza  zmiany  standardowej  objętości  ampułek,  ponieważ  organizacja  cykli 
badawczych w pracowni badań alkoholu w płynach ustrojowych wymaga objętości 1,2 ml. Zmniejszenie 
objętości ampułki do 1 ml negatywnie wpłynie na ekonomię wykonanych badań.
2. „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 na pytanie 2:
Zamawiający nie dopuszcza zmian aktualnej formy załącznika do SIWZ określonego nr 3.3.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż w związku z powyższymi wyjasnieniami przedłuża termin 
składania oraz otwarcia ofert na dzień 05.04.32012r. - godziny bez zmian.


