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dotyczy:  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 Pracowni Biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1  i  2  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły
do Zamawiającego w dniu 24.11.2014 r. wraz z wyjaśnieniami :

„Pytanie do części 2.
W zwiazku z tym, ze do zadania 2 moglibyśmy zaoferować produkty rownoważne, dostosowane do mozliwosći
technicznych  posiadanego  przez  KWP w Szczecinie  aparatu  AB 3500,  prosimy o  pozytywną  odpowiedz  na
poniższe nasze pytania: 
1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodne na zaoferowanie zestawu rownoważnego Yfiler Plus w systemie 27 loci

STR chromosomu Y  w ilosci 4x konfekcjonowanego fabrycznie zestawu na 100 rx w opakowaniu zamiast
Power Plex Y 23  .
Dodatkowo odpowiedni standard wielkosci Size Standard Liz zaoferowany zostałby z zestawem Yfiler Plus. –
dotyczy części 2.

2. Czy  Zamawiajacy  wyrazi  zgodne  na  zaoferowanie  zestawu  standardów  matrycy  do  aparatu  AB  3500
dopasownaego do oferowanego zestawu Yfiler Plus oraz Global Filer? – dotyczy części 2.

3. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodne na zaoferowanie zestawu równoważnego GlobalFiler 
w systemie 24 loci STR w ilosci 2x konfekcjonowanego fabrycznie zestawu na 200 rx w opakowaniu zamiast
PowerPlex Fusion System.
Dodatkowo dpowiedni standard wielkosci Size Standard Liz zaoferowany zostałby z zestawem Global Filer. –
dotyczy części 2.”

Odpowiedź na pytanie 1,2,3:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowane zestawy Yfiler Plus oraz Global Filer. Dopuszczone jest składanie
ofert równoważnych jednak muszą one zawierać wszystkie  markery i parametry określone w SIWZ.

Pytanie 4  
„Dotyczy części 1, wzoru umowy, §4, ustęp 6.
Zamawiający dla części 1 we wzorze umowy zapisał:
„Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone odczynniki na okres:
- 5 miesięcy dla części 1”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego kryterium dla pozycji 3 z części 1 na:
„Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone odczynniki na okres:
-  5 miesięcy dla pozycji 1 i 2  oraz 4 miesięce dla pozycji 3 części 1”
Prośbę swoją motywujemy tym, iż  nasz asortyment produkowany i magazynowany jest poza granicami kraju.
Produkt  wyspecyfikowany przez  Zamawiającego  w pozycji  pierwszej  charakteryzuje  kilkumiesięczny termin
jakości gwarantowanej. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą  o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji
dla tej pozycji gdyż nie jesteśmy w stanie przy obecnym zapisie spełnić kryterium Zamawiającego”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu gwarancji z 4  na 5 miesięcy.

Pytanie 5  
Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 2, 3 i 4 – część 1 i 2.

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydłużenie  terminu  realizacji  dostawy  w  ramach  reklamacji  z   5   dni
roboczych  do 20 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji? 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku zgłoszenia reklamacji niezbędna jest sama analiza zasadności
reklamacji której przeprowadzenie wymaga odpowiedniej ilości czasu. Same dostawy Wykonawca realizuje ze
swojego magazynu centralnego znajdującego się poza granicami kraju. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki,



przewidziany w umowie termin wymiany w ramach  reklamacji jest niewystarczającym. Akceptując te warunki
Wykonawca musiałby po otrzymaniu reklamacji od Zamawiającego przystąpić natychmiast do realizacji dostawy,
niezależnie od zasadności reklamacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu reklamacji z 5 dni na 20 dni, ponieważ 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.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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