
Ogłoszenie nr 500074920-N-2018 z dnia 06-04-2018 r. 

Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 539547-N-2018 

Data: 04/04/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. Małopolska  47, 70-

515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, e-mail 

zzp@sc.policja.gov.pl, faks 91 8211477. 

Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona , do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że oferowane 

dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia: • dla części 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kartę 

katalogową wydaną przez producenta lub inne materiały informacyjne potwierdzające zgodność 

oferowanych odczynników i materiałów z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez 

Zamawiającego w załącznikach nr 4.1-4.5, 4.8-4.17; • dla części 6 i 7 kartę katalogową, 

certyfikat lub inny dokument wydany przez producenta potwierdzające zgodność oferowanych 

odczynników i materiałów z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego w 
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załącznikach nr 4.6-4.7. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona , do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że oferowane 

dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia: • dla części 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9A,9B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kartę 

katalogową wydaną przez producenta lub inne materiały informacyjne potwierdzające zgodność 

oferowanych odczynników i materiałów z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez 

Zamawiającego w załącznikach nr 4.1-4.5, 4.8-4.17; • dla części 6 i 7 kartę katalogową, 

certyfikat lub inny dokument wydany przez producenta potwierdzające zgodność oferowanych 

odczynników i materiałów z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego w 

załącznikach nr 4.6-4.7. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-12, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, 

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> polski 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-13, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w 

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> 

polski 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6 

W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 9 Nazwa: Pakiety kryminalistyczne 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, 

zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i 

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 
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innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne 

dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie 

oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia został zawarty w załącznikach nr 4.1-4.17 do siwz. 3. Zaoferowane 

odczynniki/materiały z uwagi na ich specjalistyczne przeznaczenie muszą być oryginalnymi 

katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie 

wymagania szczegółowe Zamawiającego określone w załącznikach nr 4.1-4.17, w tym wszystkie 

określone liczbowo parametry. 4. 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” w załącznikach nr 4.1-4.17 w trakcie realizacji umowy. 5. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych dla zadania: 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6. 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 

zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych 

materiałów zużywalnych, kalibracji urządzeń oraz instalowania dodatkowego oprogramowania. 

7. 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) Wspólny Słownik Zamówień

(CPV): 33656900-0, 33954000-2, 33141300-3 3) Wartość części zamówienia(jeżeli 

zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 79512,20 Waluta: 

PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data 

rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin 

dostawy 40,00 

W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 
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CZĘŚCIOWYCH Część nr: 9A Nazwa: Pakiety do pobierania krwi; Część nr 9B Nazwa: Pakiet 

do pobierania materiału genetycznego, wymazów z jamy ustnej. 1) Krótki opis przedmiotu 

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dotyczy Części 9A i 

9B: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla 

Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa 

zachodniopomorskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w 

załącznikach nr 4.1-4.17 do siwz. 3. Zaoferowane odczynniki/materiały z uwagi na ich 

specjalistyczne przeznaczenie muszą być oryginalnymi katalogowymi produktami fabrycznymi, 

fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania szczegółowe Zamawiającego 

określone w załącznikach nr 4.1-4.17, w tym wszystkie określone liczbowo parametry. 4. 

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” 

w załącznikach nr 4.1-4.17 w trakcie realizacji umowy. 5. Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert równoważnych dla zadania: 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6. 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 zwiększenia 

kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów 

zużywalnych, kalibracji urządzeń oraz instalowania dodatkowego oprogramowania. 7. 

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) Wspólny Słownik Zamówień

(CPV): Dotyczy Części 9A i 9B: 33656900-0, 33954000-2, 33141300-3 3) Wartość części 
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zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Dotyczy części 9A: 

Wartość bez VAT: 19 512,20 Waluta: PLN Dotyczy części 9B: Wartość bez VAT: 60 000,00 

Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: Dotyczy Części 9A i 9B: okres w 

miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Dotyczy Części 9A i 9B: Kryterium Znaczenie cena 

60,00 termin dostawy 40,00 
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