
Szczecin, dnia 13.02.2017 r.

ZZ-2380-14/17

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej 

„uPzp” na „sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego 

KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego ”

Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  uPzp  Zamawiający  przekazuje  pytania  do  siwz,  które  wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 10.02.2017 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczące części 13, załącznik nr 1.13 do SIWZ

1. „Zamawiający zapisał następujący wymóg dla produktu z części 13:

„Wymazówki muszą posiadać status wyrobu medycznego”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie w/w wymogu dla produktu wyspecyfikowanego”

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania w SIWZ dla opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy wzoru umowy, §5 ustęp 2,3 i 4..

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 5 dni roboczych 

do 15 dni roboczych? 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji  niezbędne jest przeprowadzenie samej 

analizy  słuszności  reklamacji.  Biorąc  pod  uwagę  ten  aspekt  jak  również  i  fakt  iż  nasze  produkty 

magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę 

na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji”

Odpowiedź:  

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  pracy 

techników kryminalistycznych oraz badań wykonywanych do spraw o charakterze aresztowym, dotyczących 

przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, co jest istotne w odniesieniu do biegnących terminów procesowych.

Pytanie nr 3:

Dotyczy  wzoru umowy, § 6.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?

„Zamawiający  dopuszcza  dostarczanie  e-faktur  drogą  elektroniczną  na  wskazany  przez  Zamawiającego 

adres e-mail.”

Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną.

Pytanie nr 4:

Pytania dotyczące załączników 1.9
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 Część 9 pytanie a). 

a).  „Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  w  okresie  gwarancji  oraz  terminie  ważności  na 

oferowany  przedmiot  zamówienia  i  umieszczenie  zapisu  dla  części  9,  iż  minimalna  gwarancja/termin 

ważności dla tych pozycji wynosi 6 miesięcy”.

„Uzasadnienie: Część produktów znajdujących się w tych zadaniach jest dostępne tylko  u jednego dostawcy, 

który gwarantuje w momencie wysyłki datę ważności nie mniejszą niż 6 miesięcy. Często te produkty są 

recertyfikowane,  jednak  data  ważności  12  miesięcy  może  nie  być  możliwa  do  osiągnięcie  nawet  po 

recertyfikacji. Dla potwierdzenia tej informacji w załączeniu oświadczenia dostawców”.

Odpowiedź: 

W związku z przesłanym zapytaniem dotyczącym terminów ważności odczynników zamawiający nie wyraża 

zgody na przedstawioną propozycję.

Pytanie nr 5:

Pytania dotyczące załączników 1.9

 Część 9 pytanie b) .

b). „Czy, w przypadku wyboru naszej oferty, Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie dokumentów 

potwierdzających  zgodność  oferowanych  produktów  (certyfikatów  i/lub  kart  katalogowych  produktów) 

w języku angielskim?”

Odpowiedź: 

Dokumenty powinny być dostarczone w języku polskim lub przetłumaczone na  język polski.

Pytanie nr 6:

Pytania dotyczące załączników 1.9

 Część 9 pytanie c) .

c).  „Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z części 9 trzech pozycji:

- poz. Nr 32 - Wzorzec środka narkotyczngo: 4,4`-DMAR roztwór 1 mg/ml w metanolu

- poz. Nr 33 - Wzorzec środka narkotyczngo: AB-CHMINACA roztwór 1 mg/ml w metanolu

- poz. Nr 34 - Wzorzec środka narkotyczngo: AB-PINACA roztwór 1 mg/ml w metanolu

Uzasadnienie: Z przykrością informujemy, że aktualnie nie możemy zaoferować tych substancji. Znajdują 

się  one  w  wykazie  Nowych  Substancji  Psychoaktywnych,  stanowiącym  załącznik  do  Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. W związku z wprowadzoną zmianą regulacji dotyczących tych 

substancji, wyjaśniana jest możliwość obrotu tymi substancjami w Polsce. Obecnie wprowadzenie przez nas 

tych substancji  na rynek polski jest niemożliwe”.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z części 9 3(trzech) pozycji 32,33,34, ponieważ znajdują się 

one w wykazie substancji kontrolowanych i są niezbędne do wykonywania pracy.

Pytanie nr 7:

2. Pytania dotyczące wzoru umowy, 

Pytanie: a ) W §4, pkt 2 widnieje zapis 

„Czy zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktów z  umieszczonymi etykietami opisowymi  w języku 

angielskim?”

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dostarczenia etykiet w języku polskim zgodnie z przepisami  obowiązującymi  na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie nr 8:

2. Pytania dotyczące wzoru umowy,
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 Pytanie: b) W § 5 pkt. 3 oraz 4 widnieje zapis

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację  i  umieszczenie zapisu o wymianie  towaru wadliwego 

w ciągu 98 dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji?”

„Uzasadnienie: Wzorce w części 9 są substancjami kontrolowanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz w krajach   dostawców i trudny będzie import ich w ciągu 5 dni roboczych. Realnym terminem 

załatwienia reklamacji jest 14 tygodni.”

Odpowiedź: 

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.

Pytanie nr 9:

2. Pytania dotyczące wzoru umowy,

Pytanie: c) W § 7 pkt. 1 widnieje zapis

„Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na:

„za opóźnienie w realizacji  terminu dostawy określonego  w § 4 ust. 1 pkt 3 w wysokości 0,5 % wartości 

brutto niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź: 

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.

Pytanie nr 10:

Pytanie dotyczące części 9 

1.  „Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wzorców w pozycjach 21,22,25 w opakowaniach 10mg. 

Producent nie może sporządzić mniejszych opakowań wyżej wymienionych wzorców” .

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wzorców do części 9 poz.21,22,25 w opakowaniu 10mg..

Pytanie nr 11:

Pytanie dotyczące części 11

2. „Z powodu braku wzorców z pozycji 10 (3-Me-MAPB)i 11 (4-metylo-N,N-DMC) na rynku europejskim, 

czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie go do osobnej części? ”

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wzorców 10 i 11 do osobnej części.  

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.
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