
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 11883-2016 z dnia 2016-02-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do 
prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek 
Policji.Wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zostały...
Termin składania ofert: 2016-02-12 

Numer ogłoszenia: 14543 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11883 - 2016 data 03.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 
(091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 
• W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych 
do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz 
jednostek Policji.Wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zostały określone w 
załącznikach nr 6.1-6.12 do siwz.Zaoferowane odczynniki z uwagi na specjalistyczne ich 
przeznaczenie muszą być oryginalnymi katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie 
pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania szczegółowe Zamawiającego określone 
w załącznikach nr 6.1-6.12, w tym wszystkie określone liczbowo parametry. Wykonawca 
oferujący odczynniki wskazane w załącznikach nr 6.1-6.12 zobowiązany jest załączyć do 
oferty: opis oferowanych odczynników i materiałów w formie tabelarycznej z podaniem: 
pozycji ewidencyjnych dla materiałów wg załączników nr 6.1-6.12, ich nazwy, numery 
katalogowe, nazwę producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki, odnosząc się do każdego
zapisu przedstawionego przez Zamawiającego w załącznikach nr 6.1-6.12, z zachowaniem 
takich samych jednostek przy opisywaniu ich za pomocą parametrów liczbowych;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. Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami 
niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi oznakowane znakiem szkodliwości, muszą 
posiadać aktualne karty charakterystyki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki, o których mowa w 
kolumnie Wymagania załącznika nr 6.1-6.12 w trakcie realizacji umowy.Wszystkie 
odczynniki muszą być dostarczone w opakowaniach zgodnych z obowiązującymi 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=11883&rok=2016-02-03


przepisami prawa w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 
dla części 1. Mając na uwadze, iż prowadzone badania i wydane na ich podstawie 
ekspertyzy wymagają zastosowania specjalistycznych odczynników i materiałów z uwagi na
ich przeznaczenie, zaproponowany przez Wykonawcę asortyment równoważny winien 
posiadać skład chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne lub nie gorsze niż 
wskazane przez Zamawiającego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które należy 
dołączyć do oferty: aktualne karty charakterystyki, świadectwa jakości, oferty katalogowe 
wraz z opisem, na podstawie których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie określić, iż 
zaoferowany równoważny asortyment spełnia parametry przez niego wymagane. Obowiązek
udowodnienia równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy.Wykonawca oferujący 
asortyment równoważny przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu 
powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie 
opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Pozostałe wymagania 
dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za 
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do 
siwz.Podwykonawcy:W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, 
wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której 
realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, 
zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału 
podwykonawcy. 

• W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów 
niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w 
Szczecinie oraz jednostek Policji.Wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zostały 
określone w załącznikach nr 6.1-6.12 do siwz.Zaoferowane odczynniki z uwagi na 
specjalistyczne ich przeznaczenie muszą być oryginalnymi katalogowymi produktami 
fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania szczegółowe 
Zamawiającego określone w załącznikach nr 6.1-6.12, w tym wszystkie określone liczbowo 
parametry. Wykonawca oferujący odczynniki wskazane w załącznikach nr 6.1-6.12 
zobowiązany jest załączyć do oferty: opis oferowanych odczynników i materiałów w formie 
tabelarycznej z podaniem: pozycji ewidencyjnych dla materiałów wg załączników nr 6.1-
6.12, ich nazwy, numery katalogowe, nazwę producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki,
odnosząc się do każdego zapisu przedstawionego przez Zamawiającego w załącznikach nr 
6.1-6.12, z zachowaniem takich samych jednostek przy opisywaniu ich za pomocą 
parametrów liczbowych;Do oferty dla części 1-5 należy dołączyć kartę katalogową, 
certyfikat lub inny dokument wydany 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. Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub 
preparatami chemicznymi oznakowane znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne 
karty charakterystyki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki, o których mowa w kolumnie Wymagania
załącznika nr 6.1-6.12 w trakcie realizacji umowy.Wszystkie odczynniki muszą być 
dostarczone w opakowaniach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w tym 



zakresie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla części 1. Mając na 
uwadze, iż prowadzone badania i wydane na ich podstawie ekspertyzy wymagają 
zastosowania specjalistycznych odczynników i materiałów z uwagi na ich przeznaczenie, 
zaproponowany przez Wykonawcę asortyment równoważny winien posiadać skład 
chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne lub nie gorsze niż wskazane przez 
Zamawiającego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które należy dołączyć do 
oferty: aktualne karty charakterystyki, świadectwa jakości, oferty katalogowe wraz z 
opisem, na podstawie których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie określić, iż 
zaoferowany równoważny asortyment spełnia parametry przez niego wymagane. Obowiązek
udowodnienia równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy.Wykonawca oferujący 
asortyment równoważny przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu 
powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie 
opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Pozostałe wymagania 
dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za 
przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do 
siwz.Podwykonawcy:W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, 
wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której 
realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, 
zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału 
podwykonawcy. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6. 
• W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt 

III.4) albo w pkt III.5) 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej dla 
odpowiedniej części wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 do siwz). 2) Wypełniony/e i 
podpisany/e formularz/e kalkulacji cenowej dla odpowiedniej części stanowiący/e załącznik 
nr 6.1-6.12 do siwz. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) 
lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i 
wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. odpis KRS,
umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o 
których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X 
odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz. 4. W celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: - 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 6.1-6.12, Karty katalogowe mogą być 
sporządzone w języku polskim lub angielskim. Dokumenty są składane w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę -dot. części 1 - w 
przypadku złożenia oferty równoważnej - aktualny katalog producenta, świadectwo jakości, 
aktualne karty charakterystyki. Dokumenty te należy oznaczyć wskazując część i pozycje 
której dotyczą. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż 
wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca 
się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty 



takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.. 
• W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione 

w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej dla 
odpowiedniej części wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 do siwz). 2) Wypełniony/e i 
podpisany/e formularz/e kalkulacji cenowej dla odpowiedniej części stanowiący/e załącznik 
nr 6.1-6.12 do siwz. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) 
lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i 
wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. odpis KRS,
umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o 
których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X 
odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz. 4. W celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: - 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 6.1-
6.12, Dokumenty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim. Dokumenty są 
składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
-dot. części 1 - w przypadku złożenia oferty równoważnej - aktualny katalog producenta, 
świadectwo jakości, aktualne karty charakterystyki. Dokumenty te należy oznaczyć 
wskazując część i pozycje której dotyczą. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku załączenia do 
oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów 
reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z 
ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 
• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji 
w Szczecinie Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych 
pok. 301.. 

• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 16.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka 
Policji w Szczecinie Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół ds. Zamówień 
Publicznych pok. 301.. 


