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Szczecin, dnia 18.09.2012 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 Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów do badań DNA na potrzeby 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 17.09.2012r.  
wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:
„Wzór  umowy,  §  4,  punkt  7,8  i  9.  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  wydłużenie  czasu  dostarczenia  
reklamowanego  towaru  z  3  dni  roboczych  oraz  5  dni  roboczych  do  dni  15  roboczych?  Prośbę  swa 
motywujemy tym, iż w przypadku jakiejkolwiek reklamacji, czy to ilościowej, jakościowej, niezgodności w 
dostawie kalkulacji  czasu niezbędnego na wymianę musimy uwzględnić także czas potrzebny na analizę 
reklamacji. Poza tym dostawy nasze realizowane są spora granic kraju.” 
Odpowiedź na pytanie 1 :
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 4, ustęp 7, 8 i 9, ponieważ termin  
dostawy dla części  4.1 wynosi  3 tygodnie i  każde kolejne opóźnienie w realizacji  zamówienia lub jego 
nieprawidłowa  realizacja  spowoduje  wstrzymanie  badań  genetycznych  wykonywanych  do  spraw  
o charakterze aresztowym, dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, co jest istotne w odniesieniu 
do biegnących terminów procesowych. 
 
Pytanie nr 2:
„Dotyczy wzoru umowy, §6, punkt 1 i 2.  
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianych w tym paragrafie kar z 3% wartości brutto danej dostawy 
za każdy dzień zwłoki do 0,5 % wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik do siwz nr 5 w § 6 ustęp 1 pkt 1)  
i 2) następujący sposób:
było: 
1) za opóźnienie w realizacji którejkolwiek dostawy w wysokości 3 % wartości brutto danej dostawy, za 
każdy dzień zwłoki,
2) 3 % wartości brutto umowy w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 3 ust.  2, 3 i § 4 

ust. 7, 8, 

jest:
1) za opóźnienie w realizacji którejkolwiek dostawy w wysokości 1 % wartości brutto danej dostawy, za  
każdy dzień zwłoki,
2) 1 % wartości brutto umowy w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i § 4  
ust. 7,8, 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


