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informacja na stronę internetową 

  

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne 

dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium 

Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji   

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 

1232) Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 

odpowiedziami: 

 

 

Pytanie  

„1. Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 1, podpunkt b). 

Czy Zamawiający uzna za wystarczające zapewnienie dostępu do wyżej wymienionych 

dokumentów za pośrednictwem strony internetowej przy dodatkowym zapewnieniu,  

iż każdorazowo na życzenie Zamawiającego Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty  

w formie elektronicznej lub drukowanej? Wykonawca bowiem nie posiada możliwości dostarczenia 

kart charakterystyki razem z dostawą. Dostawy realizowane są bezpośrednio  

z magazynu centralnego dla całej Europy, Azji i Afryki. Proces wysyłki nie jest przystosowany do 

wymagań Zamawiającego ujętych w tym postępowaniu.”  

Odpowiedź  
Zamawiający oczekuje dostarczenia kart charakterystyki dla odczynników w formie papierowej 

wraz z dostarczonym towarem bądź fakturą.  

 

Pytanie  

„2. Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 2. 

Czy Zamawiający dopuści etykiety oryginalne produktów w j. angielskim? 

Prośbę naszą motywujemy tym, iż produkty które chcemy zaoferować należą do producenta 

amerykańskiego. Nie dysponujemy etykietami w języku polskim.” 

Odpowiedź 
Zamawiający wymaga dostarczenia etykiet zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Pytanie  

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

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 modyfikację projektu umowy w § 5, ust. 2,3 i 4, 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. 

 

Pytanie  

„5. Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 1, podpunkt 2 – część 1. 

Zamawiający zapisał: 

 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę tego podpunktu tak by brzmiał: 

„2) 0,5% wartości brutto reklamowanej dostawy w przypadku niedotrzymania terminów, 

o których mowa w §5 ust. 2, 3, 4”? 

Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści w projekcie umowy w § 7 w pkt 1 ppkt 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. 

 

 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 



 

 

 

Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  

w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa” w celu realizacji operacji  pt. „Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa 

Nadmorskiego” 

 

 

 

 


