
 

Szczecin, dnia 08.02.2016 r.

ZZ-2380-18/2016

Informacja na stronę internetową

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień publicznych   (t.j. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” 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  uPzp Zamawiający przekazuje  treść  zapytania  dot.  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

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

Zamawiający zapisał:

„2 Wykonawca  ma obowiązek niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia

pisemnego  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  dostarczenia  brakującej  ilości  towaru,  pod  rygorem

zastosowania kary umownej, o której mowa w § 7 ust 1 pkt 2.

3 W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem przedmiotu umowy Wykonawca, ma obowiązek

jego niezwłocznej, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez

Zamawiającego wymiany na towar zgodny z wymaganiami pod rygorem zastosowania kary umownej, o

której mowa w § 7 ust 1 pkt 2.

4 W przypadku ujawnienia wad w trakcie użytkowania, Zamawiający na koszt Wykonawcy odeśle wadliwy

towar wraz z opisem wad, a Wykonawca dokona jego niezwłocznej wymiany na towar pełnowartościowy,

jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych.

Pisemna reklamacja zawierać będzie następujące dane:

a) opis reklamowanego towaru, 

b) ilość reklamowanego towaru, 

c) opis wady.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w zapisu dla części 12 tak by brzmiał:

„2 Wykonawca  ma obowiązek niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia

pisemnego  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  dostarczenia  brakującej  ilości  towaru,  pod  rygorem

zastosowania kary umownej, o której mowa w § 7 ust 1 pkt 2.

3 W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem przedmiotu umowy Wykonawca, ma obowiązek

jego niezwłocznej, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez

Zamawiającego wymiany na towar zgodny z wymaganiami pod rygorem zastosowania kary umownej, o



której mowa w § 7 ust 1 pkt 2.

5 W przypadku ujawnienia wad w trakcie użytkowania, Zamawiający na koszt Wykonawcy odeśle wadliwy

towar wraz z opisem wad, a Wykonawca dokona jego niezwłocznej wymiany na towar pełnowartościowy,

jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych.

Pisemna reklamacja zawierać będzie następujące dane:

a) opis reklamowanego towaru, 

b) ilość reklamowanego towaru, 

c) opis wady.”

Prośbe swą motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej

analizy  słuszności  reklamacji.  Biorąc  pod  uwagę  ten  aspekt  jak  również  i  fakt  iż  nasze  produkty

magazynowane  są  poza  granicami  kraju,  podany  tutaj  termin  zda  się  niewystarczającym  i  naraża

Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

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  pracy

techników kryminalistycznych oraz badań wykonywanych do spraw o charakterze aresztowym, dotyczących

przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, co jest istotne w odniesieniu do biegnących terminów procesowych.

Pytanie:

2. Dotyczy wzoru umowy §6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?

„Zamawiający  dopuszcza  dostarczanie  e-faktur  drogą  elektroniczną  na  wskazany przez  Zamawiającego

adres e-mail.”

Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur.

Odpowiedź:

Zamawiajacy nie wyraża zgody na dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną.

Termin składania i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.
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