
 

Szczecin, dnia 11.02.2016 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, 2 i 4  uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 10.02.2016 r:

Pytanie: „Z uwagi na fakt, iż do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych
materiałów,  prosimy o  informację  czy  Zamawiający wyrazi  zgodę  na  złożenie  dokumentów w postaci
certyfikatów proponowanych wzorców, a w przypadku ich braku, dokumentu potwierdzającego dostępność
materiału u danego producenta- wydruk ze strony internetowej producenta?

Do  materiałów,  które  producent  jest  zdolny  zsyntetyzować  na  zamówienie,  certyfikaty  wystawiane  są
dopiero po ich produkcji.”

Odpowiedź na pytanie:  Zamawiający wyraża zgodę na załączenie dokumentów w postaci  certyfikatów
proponowanych wzorców a w przypadku ich braku mogą być  to inne dokumenty potwierdzające cechy
produktu wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji zamówienia.

Pytania z dnia 11.02.2016 r:

Pytanie: „Prosimy jeszcze o informację w jakiej ilości transz Zamawiający przewiduje dostawy materiałów
oraz podanie przybliżonych terminów?”

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający przewiduje dostawę materiałów w jednej transzy. Przybliżony termin
zamówienia to przełom marca i kwietnia.

Pytania z dnia 11.02.2016 r.

Pytanie: „Firma informuje, iż jedynym produktem spełniającym wymagania iopisane w/w postępowaniu w
części 2 poz. nr 2 przez Zamawiającego produkt tj. zestaw odczynników do wstępnej identyfikacji środków
odurzających i substancji psychotropowych w warunkach laboratoryjnych (…) jest produkt firmy Avantor
Performance Materials Poland S.A. (dawniej POCH S.A.) o nazwie NARKO-1.

Z otrzymanych informacji od producenta produkt NARKO-1 został wycofany z produkcji.

W ziwązku z powyższym prosimy o usunięcie poz. 2 z części 2 tj. zestaw do wstępnej identyfikacji środków
odurzających i substancji psychoptropowych w warunkach laboratoryjnych (…).”

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie poz. 2 z części 2.



Pytania z dnia 11.02.2016 r.:

Pytanie 1. „Czy zgodzą się Państwo na dołączenie certyfikatów i/lub kart  katalogowych produktów dla
załączników: 6.1 i 6.3 w języku angielskim.”

Odpowiedź  na  pytanie  1:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  dołączenie  certyfikatów  i/lub  kart
katalogowych dla produktów wymienionych w załącznikach w języku angielskim.

Pytanie  2 „Dla  kilku pozycji  w załączniku:  6.1  i  6.3   producent  wykonuje  ponowną certyfikację
związku dopiero  w momencie  gdy kończy się  data  ważności.  Oznacza to,  że  wzorzec może  być
dostarczony z krótszą datą ważności niż 12 miesięcy a potem dostarczany jest nowy certyfikat jakości
dla zakupionej serii z dłuższą datą ważności. Czy zgodzą się Państwo na dosłanie w takim przypadku
nowych certyfikatów po zakupie substancji?”

Odpowiedź na pytanie  2:  Zamawiający wyraża zgodę jeżeli   dostawca zagwarantuje,  że  recertyfikacja
danego produktu będzie przeprowadzona w taki sposób aby zachować ciągłość terminu jego ważności.

Pytanie 3  „Czy w pozycji 12 w  załącznika 6.1 nie wystąpiła pomyłka w określeniu stężenia materiału?
Podają Państwo stężenie materiału w wysokości: 1000ug/ml oraz numer katalogowy S-061, który odpowiada
stężeniu 100ug/ml. Jakie stężenie substancji jest zgodne ze specyfikacją?”

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, że stężenie powinno wynosić100 ug/ml w związku z tym
modyfikuje załącznik nr 6.1 do SIWZ.

Pytanie 4 „Czy w pozycji 17 w załącznika 6.1 nie wystąpiła pomyłka w określeniu wielkości opakowania?
Wymaganą  ilością  jest  10mg  natomiast  podany  numer  katalogowy  NMIAD756  posiada  wielkość
opakowania 50mg. Czy możliwe jest doprecyzowanie jakiej wielkości opakowania Państwo potrzebują? Czy
ma to być 10 mg czy 50 mg?”

Odpowiedź na pyatnie 4:  Zamawiający informuje, że opakowanie powinno być 50 mg w związku z tym
modyfikuje załącznik nr 6.1 do SIWZ.

Pytanie 5 „Czy w pozycji 19 w załącznika 6.1 nie wystąpiła pomyłka w określeniu wielkości opakowania?
Wymaganą  ilością  jest  10mg  natomiast  podany  numer  katalogowy  NMIAD753  posiada  wielkość
opakowania 50mg. Czy możliwe jest doprecyzowanie jakiej wielkości opakowania Państwo potrzebują? Czy
ma to być 10 mg czy 50 mg?”

Odpowiedź na pytanie 5:  Zamawiający informuje, że opakowanie powinno być 50 mg w związku z tym
modyfikuje załącznik nr 6.1 do SIWZ.

Pytanie 6 „Czy w pozycjach 11 i 13 załącznika nr 6.1 do siwz dopuszczą Państwo złożenie oferty na związki
w postaci chlorowodorku?”

Odpowiedź  na  pytanie  6:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  związków  w  postaci
chlorowodorku.

Pytanie  7 „W nawiązaniu do projektu umowy i  wymogu akceptacji  przy składaniu oferty do przetargu
wnoszę o modyfikację projektu i uwzględnienie w projekcie umowy poniższych punktów do zadań nr.6.1 i
6.3.

1. Czy zgodzą  się  Państwo  na  modyfikację  projektu  umowy w §  5  w  punkcie  3  oraz  4  i
umieszczenie  zapisu  o  wymianie  towaru  wadliwego w ciągu 14  tygodni  od  dnia  uznania
reklamacji? 
Wzorce w załączniku 6.1 są substancjami kontrolowanymi na terytorium Rzeczypospolitej



Polskiej  oraz  w krajach  dostawców i  trudny będzie  import  ich  w ciągu 5  dni  roboczych.
Realnym terminem załatwieniu reklamacji jest 14 tygodni.

1. Czy zgodzą się Państwo na modyfikację projektu umowy w § 7 w punkcie 1. 2) i 3) i dodanie
w tych punktach informacji: „nie więcej jednak niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy”

Odpowiedź na pytanie 7:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 5, ust. 3 i 4, ponieważ każde
kolejne  opóźnienie  w  realizacji  zamówienia  lub  jego  nieprawidłowa  realizacja  spowoduje
wstrzymanie badań wykonywanych do spraw o charakterze aresztowym, dotyczących przestępstw
przeciwko życiu i zdrowiu, co jest istotne w odniesieniu do biegnących terminów procesowych.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści w projekcie umowy w § 7 w pkt 1 ppkt 2 i 3.
Zapisy dotyczące kar umownych mają na celu ochronę Zamawiającego przed nieprzestrzeganiem
przez Wykonawcę zapisów umowy,  a  co za  tym idzie  ewentualnymi  przeszkodami w realizacji
zadań Laboratorium Kryminalistycznego.

Z uwagi na wprowadzane zmiany Zamawiający o modyfikację siwz w następującym zakresie:

  1. w rozdziale III pkt. 5
Było:  Do oferty dla części 1-5 należy dołączyć  kartę katalogową wydaną przez producenta potwierdzającą
zgodność  oferowanych  odczynników  i  materiałów  z  wymaganiami  szczegółowymi  określonymi  przez
Zamawiającego  w załącznikach nr 6, mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim

Jest:  Do oferty dla części 1-5 należy dołączyć  kartę katalogową, certyfikat lub inny dokument  wydany
przez  producenta  potwierdzający  zgodność  oferowanych  odczynników  i  materiałów  z  wymaganiami
szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego w załącznikach nr 6,  mogą być sporządzone w języku
polskim lub angielskim

2. w rozdziale VI pkt. 4

Było: - dla części 1-5 należy dołączyć kartę katalogową wydaną przez producenta potwierdzającą zgodność
oferowanych odczynników i materiałów z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego
w załącznikach nr 6, Karty katalogowe mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim. Dokumenty
są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

Jest:  - dla części 1-5 należy dołączyć kartę katalogową, certyfikat lub inny dokument  wydany przez
producenta  potwierdzający  zgodność  oferowanych  odczynników  i  materiałów  z  wymaganiami
szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego  w załącznikach nr 6, Dokumenty mogą być sporządzone
w języku polskim lub angielskim. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 6.1

Termin składania i otwarcia ofert zostaje przedłużony do dnia 16.02.2016 r., godziny nie ulegają zmianie.

Wykonano w 1 egz.
Egz. nr 1 – a/a
Wyk. A.O.-N.


