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informacja na stronę internetową

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

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „uPzp”na „sukcesywne

dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie:.

       Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający Zamawiający przekazuje pytania do siwz, które

wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23 i 24 maja 2018r. wraz z wyjaśnieniami i modyfikacją załącznika nr 4.1

do siwz:

I.    Pytania dotyczące Część 2 – wzorce środków narkotycznych i wybuchowych:

Pytanie nr 1 

„ Część 2 – Wzorce środków narkotycznych i wybuchowych:

a)   Czy  Zamawiający  zrealizuje  Część  nr  2  jednorazowo od  podpisania  umowy?  Jeśli  nie  zwracamy się

z prośbą o podanie harmonogramu dostaw.

Wyjaśnienie:  powyższa  informacja  pomoże  nam  w  prawidłowym  skalkulowaniu  jednostkowego  kosztu

pozwoleń  oraz  kosztu  transportu  z  magazynu  producenta  do  Państwa  laboratorium.  W przypadku  braku

informacji o liczbie dostaw musielibyśmy założyć, że będą Państwo zamawiać po 1 opakowaniu i uwzględnić

koszt transportu i zezwolenia z magazynu w cenie każdego produktu.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje dwie dostawy w trakcie trwania umowy.

Pytanie nr 2

b)   Producent  oferuje  datę  ważności  od  daty  wysyłki,  zgodnie  z  załączoną  informacją  producenta.  Czy

Zamawiający zaakceptuje datę ważności od daty wysyłki dla Części nr 2?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie wymaganego terminu ważności o czas dostawy.

Pytanie nr 3

c)   Warunkiem przyjęcia  zamówienia  do  realizacji  substancji  kontrolowanych  zawartych  w  Części  2  jest

dostarczenie przez kupującego kopii posiadanego zezwolenia na wykorzystywanie substancji kontrolowanych

wydanym  przez  Inspektorat  Farmaceutyczny  oraz  wypełnienie  zapotrzebowania  na  wydanie  z  magazynu

substancji kontrolowanych (druk w załączeniu).

Czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z zamówieniem kopii



posiadanego  zezwolenia  na  wykorzystywanie  zamówionych  substancji  kontrolowanych  oraz  prześle

wypełnione zapotrzebowanie na wydanie z magazynu substancji kontrolowanych? Czas realizacji zamówienia

będzie liczony od momentu dostarczenia kompletu dokumentów.

Odpowiedź

Zamawiający  akceptuje  warunki  przyjęcia  zamówienia  i  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  wymaganych

dokumentów

II.    Pytania dotyczące wzoru umowy:

Pytanie nr 4

a)  W  §  4  pkt.  2  widnieje  zapis:  „Przedmiot  zamówienia  Wykonawca  dostarczy  w  odpowiednich  dla

poszczególnych  odczynników  i  materiałów  warunkach  przechowywania,  w  nowych,  bezzwrotnych,

oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach fabrycznych producenta z umieszczonymi etykietami opisowymi

w języku polskim.”

Czy zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktów z  umieszczonymi oryginalnymi etykietami opisowymi 

w języku angielskim?

Odpowiedź

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie nr 5

W § 5 pkt. 3 oraz 4 widnieje zapis:

„3. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek

jego niezwłocznej wymiany na towar zgodny z wymaganiami,  nie później niż w terminie 5 dni roboczych od

dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego pod rygorem zastosowania kary umownej, o której mowa

w§7 ust 1 pkt 2.

4.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.”

Wyjaśnienie:  Dostawa wzorca reklamowanego nie  może być szybciej zrealizowana niż  wzorca pierwotnie

dostarczonego, tj 21 dni kalendarzowych dla Części 1 i 98 dni kalendarzowych dla Części 2. Czy Zamawiający

akceptuje   terminy  realizacji  ewentualnych  reklamowanych  produktów?  Materiały  nie  są  dostępne

w magazynie,  tylko  realizowane  na  życzenie  Zamawiającego,  ze  względu  na  daty  ważności  dostępne

u producenta.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  modyfikację  i  umieszczenie  zapisu  o  wymianie  towaru

wadliwego w ciągu 21 dni kalendarzowych dla Części 1 i 98 dni kalendarzowych dla Części 2 od dnia uznania

reklamacji?



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 6

Czy Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaproponowanie  produktu  równoważnego z  opisanym w formularzu,

różniącego się jedynie jednostką stężenia? Oferowany produkt byłby tożsamy z wymaganym produktem, ale

opisany  jednostką mg/ml.  (  Dla  pozycji  1 z  formularza: Wzorzec  alkoholu etylowego:  stężenie  25  mg/dl

oferowany produkt to Wzorzec alkoholu etylowego, 0,25 mg/ml). 

Odpowiedź: 

Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  produktu  o  tożsamej  wartości  stężenia  wyrażonej  w  innej,

zaproponowanej w treści pytania, jednostce.

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  przesuwa  termin  składania  i  otwarcia  ofert  na  dzień

01.06.2018r. Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 4.1 do siwz. 

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.


