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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  zapytania  dot.  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

1. „(Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 1, podpunkt 6).
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 na pytanie 1
Zamawiający oczekuje dostarczenia kart charakterystyki  dla odczynników w formie papierowej wraz  z
dostarczonym towarem bądź fakturą. 

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 na pytanie 2
Zamawiający  wymaga  dostarczenia  etykiet  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. „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 na pytanie 3:
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.



4. „Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 4.)

Zamawiający zapisał:
„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.“

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie w/w zapisu tak by brzmiał:
„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 20 dni roboczych.
Pisemna reklamacja zawierać będzie następujące dane:
a) opis reklamowanego towaru,
b) ilość reklamowanego towaru,
c) opis wady,
d) nr zamówienia“

Korekta o którą prosimy umożliwi nam szybką identyfikację danej partii produktu co wpływa na 
przyspieszenie procesu rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający w treści pisemnej reklamacji dotyczącej opisu reklamowanego towaru umieszcza wszystkie
możliwe  informacje  min.  nr  parti  dostwy,  nr  zamówienia..  W związku  z  powyższym nie  ma  potrzeby
wprowadzenia korekty do wzoru umowy.

5. „Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 1, podpunkt 2-cześć 1.

 Zamawiający zapisał:

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

 wartości  brutto  reklamowanej  dostawy  w  przypadku  niedotrzymania  terminów,  o  0,5%
92”?”których mowa w §5 ust. 2, 3, 4”?

Odpowiedź na pytanie 5:

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.

6.” Dotyczy załącznika 6.1 do SIWZ – część 1.

Zamawiający w tabeli nr 7 zapisał następujący wymóg 
„ termin ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia“



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie w/w terminu do 4 miesięcy?
Tak aby warunek brzmiał:
„ termin ważności min 4 miesięce od daty dostarczenia“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż produkt wymieniony w części 1 charakteryzuje b. krótki termin ważności 
licząc od daty produkcji. Produkcja oraz magazynowanie tego odczynnika odbywa się poza granicami kraju. 
Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, Wykonawca nie jest w stanie spełnić wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu ważności odczynnika od daty jego dostarczenia, ze
względu  na  brak  możliwości  dokładnego  zaplanowania  na  ten  czas  ilości  wykonywanych  badań
genetycznych a co za tym idzie ilość zużycia przedmiotowego odczynnika.

 
Termin składania i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

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


