Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
Zespół Zamówień Publicznych

Katowice, dnia 13.09.2018r

ZP-2380-255,276-59,60/2585 /2018
Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa odczynników do izolacji DNA „Prepfiler Espress F DNA
Extraction Kit 52” , płytek 96 dołkowych, odczynników chemicznych oraz zestawów do wykrywania substancji
wybuchowych” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
1.

Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 8 – zadanie 1.
We wzorze umowy Zamawiający zapisał:
„..........................................................................................................................................
Wykonawca wraz z dostarczonymi odczynnikami chemicznymi dostarczy aktualne karty charakterystyki w
formie papierowej sporządzone w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 25
luty 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z poźn. zmianami. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego, że dany produkt nie posiada karty charakterystyki wykonawca zobowiązany jest do
złożenia stosowanego oświadczenia w formie pisemnej - papierowej. Nie dostarczenie oświadczenia lub/i kart
charakterystyki spowoduje, iż Zamawiający nie odbierze dostawy i będą miały zastosowania zapisy ust. 11
oraz § 6.”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:
„..............................................................................................................................................
Wykonawca wraz z dostarczonymi odczynnikami chemicznymi dostarczy aktualne karty charakterystyki w
formie papierowej sporządzone w języku polskim lub zapewni stały dostęp na stronie internetowej, 7 dni w
tygodniu, 24 h na dobę,
zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 25 luty 2011 o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach wraz z poźn. zmianami.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dany produkt nie posiada karty charakterystyki
wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosowanego oświadczenia w formie pisemnej - papierowej. Nie
dostarczenie oświadczenia lub/i kart charakterystyki lub/i brak dostępu do kart charakterystyki na stronie
spowoduje, iż Zamawiający nie odbierze dostawy i będą miały zastosowania zapisy ust. 11 oraz § 6.”
Prośbę naszą motywujemy tym, iż nasze dostawy realizowane są z magazynu centralnego, znajdującego się
poza granicami kraju. Proces logistyczny nie uwzględnia uzupełnianie dostaw o karty charakterystyki. Dlatego
też producent odczynników które chcielibyśmy zaoferować udstępnia 7 dni w tygodniu, 24h na dobę te
dokumenty na swojej stronie internetowej to samodzielnego ściągnięcia.
W przypadku odmowy ze strony Zamawiającego na powyższą prośbę, czy Zamawiający wyraziłby zgodę na
jednorazowe dostarczenie niezbędnych kart czy też oświadczeń w momencie podpisywania umowy w formie
elektronicznej na nośniku elektronicznym?
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy. Zmiany wytłuszczono.
Zamawiający informuje, że zmianie ulegają poniższe terminy:
- termin składnia ofert;
- termin otwarcia ofert.
TERMIN

TERMIN PIERWOTNY

NOWY TERMIN

Termin składania ofert

17.09.2018 godzina 10:00

19.09.2018 godzina 10:00

Termin otwarcia ofert

17.09.2018 godzina 10:30

19.09.2018 godzina 10:30
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Załącznik:
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy modyfikacja – modyfikacja w § 2 ust. 8. Zmodyfikowany dokumenty stanowi
załącznik do niniejszego pisma.

Wyk. w 1 egz. J.K.
egz. pojedynczy-umieszczono
na stronie internetowej BIP Zamawiającego
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