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Informacja na stronę internetową
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej
„uPzp” na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia
badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji
województwa zachodniopomorskiego.
Na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania
wraz z odpowiedziami oraz dokonaną zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytania
„Dot. części 1 poz. 4
Zamawiający w/w pozycji opisuje produkt (Crystal Violet), który jest niedostępny na rynku polskim jak i również na rynku europejskim.
Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o nazwie „Fiolet Krystaliczny roztwór roboczy”, w opakowaniu o poj. 500ml, z atomizerem, który jest wykorzystywany do kontrastowania śladów linii papilarnych na powierzchniach niechłonnych pokrytych
substancją klejącą, o jasnym zabarwieniu, śladów ujawnionych cyjanoakrylanem na powierzchniach niechłonnych, śladów krwawych oraz śladów na powierzchniach zanieczyszczonych substancjami tłustymi.”
Dot. części 1 poz. 6
Zamawiający w/w pozycji opisuje produkt (Nin Plus Ultra), który jest niedostępny na rynku polskim jak i również na rynku europejskim.
Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu firmy BVDA
„NIN-PRINT” w aerozolu, o poj. 250 ml, do ujawnia śladów na powierzchniach papierowych takie
jak: banknoty, sfałszowane czeki, notatki znalezione przy podejrzanym i inne, z wyjątkiem papieru
kredowego czy surowe i nielakierowane drewno, tynk, niżej wymienionych parametrach technicznych:
węglowodory alifatyczne 40-60%,
MTBE 5-10%,
propan/butan 30-45%,
etanol 5%,
ninhydryna mniej niż 1%.
Odpowiedź na pytania:
Modyfikuje się załącznik 5.1 do siwz w pozycjach 4 i 6.
Termin nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.
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