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Szczecin, dnia 24.06.2013 r.
ZZ- 2380-86/13
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej „uPzp” na
Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla pracowni
chemii i biologi Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania w dniu
21.06.2013r. wraz z wyjaśnieniami i modyfikacją.
Pytanie :
„W załączniku 6.1 podane jest wymaganie terminu ważności 12 miesięcy od daty dostarczenia. Czy zgodzą
się państwo na poniższe daty ważności gwarantowane przez naszych dostawców?
a. Dla pozycji 10 producent wzorca nie deklaruje takiego terminu ważności wzorca. Data ważności
wcześniejszej serii jest określana w momencie wprowadzenia nowej serii.
b. Dla pozycji 6, 7, 8, 11 producent wzorca deklaruje minimalny termin ważności wzorca 6 miesięcy.
Zwykle ten termin jest dłuższy, jednak może się zdarzyć sytuacja, iż data ważności będzie krótsza niż 12
miesięcy.
c. Dla pozycji 5, 9 producent wzorca deklaruje minimalny termin ważności wzorca 12 miesięcy od
momentu wysyłki z magazynu. Zanim towar dojdzie do Państwa data ważności będzie krótsza niż tok
(ok. 11 miesięcy).”
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 6.1 do SIWZ.
Pytanie :
W projekcie umowy w 7 w punkcie 1 podpunkcie 1) i 2) jest zapis o karach umownych w wysokości 0,5 %
wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki. Czy zgodzą się Państwo na umieszczenie dodatkowo
zapisu „nie więcej niż 10 % niezrealizowanej części wartości zamówienia”?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści w projekcie umowy w § 7 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.
W załączeniu zmodyfikowany załacznik do siwz nr 6.1 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO –
CENOWY na dostawę odczynników laboratoryjnych CZĘŚĆ NR 1 - Wzorce sterydów anabolicznych I oraz
7 - wzór umowy.
W związku z powyższymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert do
dnia 01.07.2013r. godziny bez zmian.

