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Szczecin, dnia 04.10.2012 r.

ZZ- 2380-119/12                                                                        

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 do badań DNA na potrzeby Laboratorium 
Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specy-
fikacji  istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania w dniu 
03.10.2012r. wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:
„1. Wzór umowy, §3, punkt 4 i  §4 punkt 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu 
dostarczenia reklamowanego towaru z 5 dni roboczych do dni 15 roboczych? 
Prośbę swa motywujemy tym,  iż  w przypadku reklamacji,  dotyczącej  wad użytkowania  produktu 
niezbędny  jest  dodatkowy  czas  poświęcony  sprawdzeniu/analizie  pracy  odczynnika  przez 
Wykonawcę.  Przewidziany przez Zamawiającego w projekcie umowy czas na realizacje dostawy  
w  ramach  reklamacji  jakościowej  absolutnie  uniemożliwia  zbadanie  i  ewentualne  dostarczenie 
produktu w ramach 5 dni roboczych. Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić iż dotychczasowe nasze 
dostawy do Zamawiającego tego typu produktów odbywały się w terminie maksymalnie do 2/3 dni 
roboczych od dnia złożenia zamówienia. Przewidziany przez Zamawiającego w SIWZ czas dostawy - 
2 tygodni nigdy nie był w pełni wykorzystany do ostatniego dnia przez Wykonawcę. Zamawiający 
więc nie może się spodziewać sytuacji  w której  najpierw będzie czekał  do 2 tygodni na dostawę 
produktów a następnie dodatkowe 15 dni na dostawę w ramach reklamacji. Wykonawca potrzebuje  
natomiast  większego balansu  czasu  dla  rozpatrywania  reklamacji  i  wymian  produktów w ramach 
reklamacji” 

Odpowiedź na pytanie 1 :
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  wzoru  umowy w  §  3  ustęp  4  oraz  w  §  4  ustęp  9 
wydłużając termin z 5 dni roboczych  na 15 dni roboczych w następujący sposób:
§ 3 ustęp 4 było: 
4. W przypadku ujawnienia wad w trakcie użytkowania Zamawiający odeśle wadliwy towar na koszt 
Wykonawcy  wraz  z  opisem  wad,  a  Wykonawca  dokona  jego  niezwłocznej  wymiany  na  towar 
pełnowartościowy, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia
§ 3 ustęp 4 jest:
4. W przypadku ujawnienia wad w trakcie użytkowania Zamawiający odeśle wadliwy towar na koszt 
Wykonawcy  wraz  z  opisem  wad,  a  Wykonawca  dokona  jego  niezwłocznej  wymiany  na  towar 
pełnowartościowy, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia

§ 4 ustęp 9 było:
9. W  przypadku ujawnienia wad w trakcie użytkowania, Zamawiający na koszt Wykonawcy odeśle 
wadliwy towar  wraz  z  opisem wad,  a  Wykonawca dokona jego niezwłocznej  wymiany na towar 
pełnowartościowy, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia.

    Pisemna reklamacja zawierać będzie następujące dane:
        1) opis reklamowanego towaru, 
        2) ilość reklamowanego towaru, 
        3) opis wady.



§ 4 ustęp 9 jest:
9. W  przypadku ujawnienia wad w trakcie użytkowania, Zamawiający na koszt Wykonawcy odeśle 
wadliwy towar  wraz  z  opisem wad,  a  Wykonawca dokona jego niezwłocznej  wymiany na towar 
pełnowartościowy, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia.

    Pisemna reklamacja zawierać będzie następujące dane:
        1) opis reklamowanego towaru, 
        2) ilość reklamowanego towaru, 
        3) opis wady.

Pytanie nr 2:
„2. Dotyczy wzoru umowy, §6, punkt 1 i 2.  
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianych w tym paragrafie kar z 1% wartości brutto danej  
dostawy za każdy dzień zwłoki do 0,5 % wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki.  ”

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy w § 6 ustęp 1 pkt 1 i 2 w następujący  
sposób: 
Było:
     1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

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, 

Jest:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za opóźnienie w realizacji którejkolwiek dostawy w wysokości 0,5 % wartości brutto danej 

dostawy, za każdy dzień zwłoki,
2) 0,5 % wartości brutto umowy w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w 

§ 3  ust. 2, 3  i  § 4 ust. 7,8, 

Załącznik zmodyfikowany wzór umowy.

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

zmian.


