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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  zapytań  dot.  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 17.02.2016 r.

„Czy mogłabym prosić o sprecyzowanie odnośnie dokumentów dostarczanych do wzorców?
Chodzi głównie o dołączenie certyfikatów i/lub kart katalofgowych produktów. Czy mogą być dostarczone
w języku angielskim czy nie? Z odpowiedzi na pytanie jakie zadałam otrzymałam negatywną odpowiedź,
natomiast z siwz wynika coś innego.

Zapytałam się czy zgodza się Państwo na dołączenie certyfikatów i/lub kart katalogowych produktów dla
załączników: 6.1 oraz 6.3 w języku angielskim.

Z odpowiedzi na Państwa stronie wynika , że nie wyrażają Państwo zgody na dołączenie certyfikatów i/lub
kart katalogowych  produktów dla załączników 6.1 i 6.3 w języku angielskim.

Natomiast we wprowadzonych zmianach do SIWZ w rozdziale III pkt. 5 jest zapisane:
- 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.”

Odpowiedź:
Zamawiajacy informuje, że zapis w rozdziale III pkt. 5 siwz dotyczy dokumentów, które należy dołączyć do
oferty  w  celu  potwierdzenia  zgodności  oferowanych  odczynników  i  materiałów  z  wymaganiami
szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego w załącznikach nr 6. 
Dokumenty te mogą być zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

Natomiast  dokumenty  wymagane  na  etapie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  po  zawarciu  umowy
wskazane w kolumnie 8 załącznika 6.1 oraz w kolumnie 7 załącznika 6.3 muszą być w języku polskim.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
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