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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Małopolska 47

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-515 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 918211478

Osoba do kontaktów:  Aneta Olkiewicz-Niedostojny

E-mail:  zzp@szczecin.policja.gov.pl Faks:  +48 918211477

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szczecin.kwp.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu


PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2 / 7

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do
wykonywania badań DNA

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów
kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA.
a) Zaoferowane odczynniki/materiały z uwagi na specjalistyczne ich przeznaczenie muszą być oryginalnymi
katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania
szczegółowe Zamawiającego określone w załącznikach nr 6.1-6.50 w tym wszystkie określone liczbowo
parametry.
b) Wykonawca oferujący odczynniki/materiały wskazane w załącznikach nr 6.1-6.50 zobowiązany jest załączyć
do oferty:
opis oferowanych odczynników i materiałów w formie tabelarycznej z podaniem: pozycji ewidencyjnych dla
materiałów/odczynników wg załączników nr 6.1-6.50., ich nazwy, numery katalogowe, nazwę producenta, oraz
ich dokładnej charakterystyki, odnosząc się do każdego zapisu przedstawionego przez Zamawiającego w
załącznikach nr 6.1-6.50, z zachowaniem takich samych jednostek przy opisywaniu ich za pomocą parametrów
liczbowych;
c) do oferty należy załączyć kartę katalogową wydaną przez producenta lub inne materiały informacyjne
potwierdzające zgodność oferowanych odczynników i materiałów z wymaganiami szczegółowymi określonymi
przez Zamawiającego w załącznikach nr 6.1 – 6.50 do siwz, mogą być sporządzone w języku polskim lub
oryginalnym języku z tłumaczeniem na język polski.
d) Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi
oznakowane znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty charakterystyki w języku polskim, zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki o
których mowa w kolumnie „Wymagania” w załącznikach nr 6.1 – 6.50 do siwz w trakcie realizacji umowy.
e) Wszystkie odczynniki muszą być dostarczone w opakowaniach zgodnych z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie. Wszystkie odczynniki i substancje chemiczne oraz materiały opatrzone etykietami
opisowymi wykonanymi w języku obcym, muszą być dostarczone wraz z samoprzylepnymi etykietami
opisowymi sporządzonymi dodatkowo w języku polskim
f) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla zadania: 1,2,3,4,5,6,7,9,14,15,16,
17,18,19,20,23,26,27,30,32,33,34,35,38,42,43,45,46,48,49,50.
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: świadectwa jakości, oferty katalogowe wraz z opisem, na podstawie których Zamawiający
będzie mógł jednoznacznie określić, iż zaoferowany równoważny asortyment spełnia parametry przez niego
wymagane. Wykonawca oferujący asortyment równoważny gwarantuje, że nie spowoduje on zwiekszenia
kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i iinych materiałów zużywalnych, kalibracji
urządzeń oraz instalowania dodatkowego oprogramowania.
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. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywa na
Wykonawcy.
2) CPV:
33.14.10.00-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
33.12.41.31-2 – paski odczynnikowe,
33.69.40.00-1 – czynniki diagnostyczne,
33.19.25.00-7 – probówki
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33.69.62.00-7 – odczynniki do badań krwi
33.69.60.00-5- odczynniki i środki kontrastowe
3) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z postanowieniami zawartymi w
art. 34 ust. 5 uPzp. Zakup towarów w ramach opcji może nastąpić maksymalnie do 30% ilości asortymentu
wskazanego w załączniku nr 6.1-6.44 i 6.46-6.50 . Szczegółowe informacje opisujące prawo opcji zawarte
zostały w załączniku nr 7 - wzór umowy oraz w załączniku nr 8.1-8.44 i 8.46-8.50 – formularz asortymentowo
cenowy z prawem opcji oraz w załączniku nr 9.1-9.50 do siwz - Podział ilościowy przedmiotu zamówienia na
poszczególne jednostki.
4) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5) Zamawiający przewidział 50 części (zadań) zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
na jedną lub więcej części zamówienia.
6) 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.
7) 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.
8) Jest to zamówienie wspólne udzielane na rzecz jednostek i w ilościach wyspecyfikowanych w załączniku nr
9.1-9.50. Wszelkie szczegóły dot. zamówienia wspólnego, w tym rozliczenia i płatności zostały uregulowane we
wzorze umowy, załącznik nr 7 do siwz..
oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
9) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
10) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
11) Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33124131  
 33694000  
 33192500  
 33696200  
 33696000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZZ-2380-42/2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kwp12
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-046592   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 074-128965  z dnia:  15/04/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
13/04/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:

1. Wykonawca zobowiązany jest
do wniesienia wadium w wysokości
odpowiednio dla części zamówienia,
na którą składa ofertę, ze
wskazaniem części, której wadium
dotyczy:
1) zadanie 1- 55 000,00 zł
2) zadanie 2- 25 000,00 zł
3) zadanie 3- 5 000,00 zł
4) zadanie 4- 10 000,00 zł
5) zadanie 5- 3 300,00 zł
6) zadanie 6- 3 400,00 zł
7) zadanie 7- 14 000,00 zł
8) zadanie 8- 250,00 zł
9) zadanie 9- 7 500,00 zł
10) zadanie 10- 300,00 zł
11) zadanie 11- 1 800,00 zł
12) zadanie 12- 250,00 zł
13) zadanie 13- 13 000,00 zł
14) zadanie 14- 40 000,00 zł
15) zadanie 15- 3 000,00 zł

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązany jest
do wniesienia wadium w wysokości
odpowiednio dla części zamówienia,
na którą składa ofertę, ze
wskazaniem części, której wadium
dotyczy:
1) zadanie 1- 55 000,00 zł
2) zadanie 2- 25 000,00 zł
3) zadanie 3- 5 000,00 zł
4) zadanie 4- 10 000,00 zł
5) zadanie 5- 3 300,00 zł
6) zadanie 6- 3 400,00 zł
7) zadanie 7- 14 000,00 zł
8) zadanie 8- 250,00 zł
9) zadanie 9- 7 500,00 zł
10) zadanie 10- 300,00 zł
11) zadanie 11- 1 800,00 zł
12) zadanie 12- 250,00 zł
13) zadanie 13- 13 000,00 zł
14) zadanie 14- 40 000,00 zł
15) zadanie 15- 3 000,00 zł
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16) zadanie 16- 16 000,00 zł
17) zadanie 17- 3 000,00 zł
18) zadanie 18- 400,00 zł
19) zadanie 19- 200,00 zł
20) zadanie 20- 4 000,00 zł
21) zadanie 21- 14 000,00 zł
22) zadanie 22- 1 600,00 zł
23) zadanie 23- 1 400,00 zł
24) zadanie 24- 200,00 zł
25) zadanie 25- 20,00 zł
26) zadanie 26- 3 700,00 zł
27) zadanie 27- 900,00 zł
28) zadanie 28- 2 000,00 zł
29) zadanie 29- 2 000,00 zł
30) zadanie 30- 1 000,00 zł
31) zadanie 31- 100,00zł
32) zadanie 32- 350,00 zł
33) zadanie 33- 700,00 zł
34) zadanie 34- 200,00 zł
35) zadanie 35- 1,00 zł
36) zadanie 36- 100,00 zł
37) zadanie 37- 60,00 zł
38) zadanie 38- 4 000,00 zł
39) zadanie 39- 9,00 zł
40) zadanie 40- 300,00 zł
41) zadanie 41- 500,00 zł
42) zadanie 42- 1 000,00 zł
43) zadanie 43- 19,00 zł
44) zadanie 44- 1 000,00 zł
45) zadanie 45- 900,00 zł
46) zadanie 46- 9 000,00 zł
47) zadanie 47- 200,00 zł
48) zadanie 48- 7 000,00 zł
49) zadanie 49- 5 000,00 zł
50) zadanie 50- 7 000,00 zł
2. Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert, tj.
do dnia 24.05.2016 r.
do godziny 11.30. Decyduje data
wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku formach określonych
w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego

16) zadanie 16- 16 000,00 zł
17) zadanie 17- 3 000,00 zł
18) zadanie 18- 400,00 zł
19) zadanie 19- 200,00 zł
20) zadanie 20- 4 000,00 zł
21) zadanie 21- 14 000,00 zł
22) zadanie 22- 1 600,00 zł
23) zadanie 23- 1 400,00 zł
24) zadanie 24- 200,00 zł
25) zadanie 25- 20,00 zł
26) zadanie 26- 3 700,00 zł
27) zadanie 27- 900,00 zł
28) zadanie 28- 2 000,00 zł
29) zadanie 29- 2 000,00 zł
30) zadanie 30- 1 000,00 zł
31) zadanie 31- 100,00zł
32) zadanie 32- 350,00 zł
33) zadanie 33- 700,00 zł
34) zadanie 34- 200,00 zł
35) zadanie 35- 1,00 zł
36) zadanie 36- 100,00 zł
37) zadanie 37- 60,00 zł
38) zadanie 38- 4 000,00 zł
39) zadanie 39- 9,00 zł
40) zadanie 40- 300,00 zł
41) zadanie 41- 500,00 zł
42) zadanie 42- 1 000,00 zł
43) zadanie 43- 19,00 zł
44) zadanie 44- 1 000,00 zł
45) zadanie 45- 900,00 zł
46) zadanie 46- 9 000,00 zł
47) zadanie 47- 200,00 zł
48) zadanie 48- 7 000,00 zł
49) zadanie 49- 5 000,00 zł
50) zadanie 50- 7 000,00 zł
2. Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert, tj.
do dnia 31.05.2016 r.
do godziny 11.30. Decyduje data
wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku formach określonych
w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego
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nr 33 1010 1599 0025 0913 9120
0000, decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych
gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
- zobowiązanie gwaranta (banku,
zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
całej kwoty wadium nieodwołalnie
i bezwarunkowo na pierwsze
żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie, zaistniały
okoliczności, o których mowa w
art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez
potwierdzania tych okoliczności.
6. Zamawiający dokona zwrotu
wadium w trybie art 46 z
zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia
wadium w jednej lub kilku formach
określonych w art. 45 ust. 6 pkt
2-5 uPzp winno być ono złożone w
kasie zamawiającego, pokój 232 ul.
Małopolska 47, Szczecin.
Kasa Zamawiającego czynna jest
codziennie w godzinach od 11.00 –
14.00.

nr 33 1010 1599 0025 0913 9120
0000, decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych
gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
- zobowiązanie gwaranta (banku,
zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
całej kwoty wadium nieodwołalnie
i bezwarunkowo na pierwsze
żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie, zaistniały
okoliczności, o których mowa w
art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez
potwierdzania tych okoliczności.
6. Zamawiający dokona zwrotu
wadium w trybie art 46 z
zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia
wadium w jednej lub kilku formach
określonych w art. 45 ust. 6 pkt
2-5 uPzp winno być ono złożone w
kasie zamawiającego, pokój 232 ul.
Małopolska 47, Szczecin.
Kasa Zamawiającego czynna jest
codziennie w godzinach od 11.00 –
14.00.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
24/05/2016   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
31/05/2016   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
24/05/2016
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
31/05/2016
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Powyższe zmiany terminów dotyczą również dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-058571
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