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dot.  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na  podstawie  art.  39 i  nast.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  Zamówień 
Publicznych   (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na dostawy odczynników chemicznych dla 
LK KWP w Szczecinie

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań i wniosków, 
które wpłynęły do przedmiotowego postępowania w dniu 08.02.2013r. oraz dokonuje modyfikacji treści  
siwz zgodnie z art. 38 ust. 4 polegającej na zmianie załączników do siwz nr 5.2,  5.3,  5.5,  5.7,  5.8.

Część 2:
Pytanie nr 1:
„Pozycja  2-(3,4-Methylenedioxypyrovalerone)  Producent  oferuje  wzorzec  w  opakowaniu  1x10  mg  lub 
1x50mg.  Czy  opakowanie  zawierające  1x10mg  będzie  dla  Zmawiającego  wystarczające  czy  też 
Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dwóch opakowań po 10 mg bądź jednego opakowania po 50 mg?”
Pytanie nr 2:
„Pozycja 4 - (katynon) Producent oferuje wzorzec w opakowaniu 1x10mg lub 1x50mg. Czy opakowanie 
zawierające  1x10mg  będzie  dla  Zmawiającego  wystarczające  czy  też  Zamawiający  zgodzi  się  na 
zaoferowanie dwóch opakowań po 10 mg bądź jednego opakowania po 50 mg?”
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował załącznik do siwz nr 5.2. 
Pytanie nr 3:
„Pozycja  7  -  (UR-144)  Producent  oferuje  wzorzec  w  metanolu.  Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na 
zaoferowanie wzorca w takim rozpuszczalniku lub czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wzorca w 
postaci proszku w ilości 1mg do rozpuszczenia w dowolnym rozpuszczalniku?”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wzorca w innym rozpuszczalniku, ani w postaci proszku.

Część 5
Pytanie nr 1:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia z 4 do 6 tygodni?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na prośbę Wykonawcy dotyczącą wydłużenia terminu dostaw z 4 tygodni 
na 6 tygodni.
Pytanie nr 2:
„Producent oferuje wzorce etanolu w opakowaniach zawierających 5 ampułek o takim samym stężeniu.  
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  takich  opakowań  i  jednoczesną  zmianę  ilości  
zamawianych opakowań?”
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował załącznik do siwz nr 5.5.

W załączeniu zmodyfikowane załączniki do siwz.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert do dnia  

19.042013r.


