
ZP-2380-27-40/816/2016     Katowice, dn. 15.04.2016 r.

Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu  nieograniczonego  na: „Zakup  i  dostawa  materiałów  techniki  kryminalistycznej  dla  jednostek
terenowych  garnizonu  śląskiego  oraz  KWP w Katowicach  na  lata  2016-2017” wpłynęły  zapytania  i  zgodnie
z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Zamawiający w zadaniu nr 4 wyszczególnia 4 części/towary, podczas gdy w załączniku do zadania nr 4
zawierającym specyfikację, uwzględniona jest jedynie ostatnia część, dotycząca zestawu do pobierania DNA (pakietu
kryminalnego)  z  pominięciem  specyfikacji  pozostałych  części  tj.  wymazówki  biologicznej  z  torebką  osuszającą
papierowo-foliową  (wymazówka  +  torebka),  wymazówki  biologicznej  oraz  zestawu  do  zabezpieczania  śladów
przestępstw na tle seksualnym.
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o opublikowanie specyfikacji do wymienionych części 1-3 zadania nr 4.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje,  iż brakujące specyfikacje znajdują się  w zmodyfikowanym
załączniku nr 4 do SIWZ.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, iż na podstawie informacji uzyskanych
z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie  rozdziela  znajdujący się  w zadaniu nr  4  zestaw do
pobierania materiału genetycznego GA 01 i wprowadza dodatkowe – 11 zadanie.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapisy dotychczasowe Zapisy zmodyfikowane:

ROZDZIAŁ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest   dostawa  materiałów
techniki  kryminalistycznej  dla  jednostek  terenowych
garnizonu  śląskiego  oraz  KWP w  Katowicach  na  lata
2016-2017.
2.  Zamówienie zostało podzielone na dziesięć zadania i
obejmuje:
2.1 Zadanie nr 1 – folie daktyloskopijne
2.2 Zadanie nr 2 – proszki daktyloskopijne
2.3 Zadanie nr 3 – pędzle daktyloskopijne
2.4 Zadanie nr 4 – wymazówka biologiczna z torebką oraz
zestaw do pobierania materiału biologicznego
2.5 Zadanie nr 5 – pochłaniacze zapachów
2.6 Zadanie nr 6 – słoje, wieczka i folia aluminiowa
2.7 Zadanie nr 7 – środki do utrwalania śladów
2.8 Zadanie nr 8 – materiały daktyloskopijne
2.9  Zadanie  nr  9  –  skalówki,  linijki  oraz  numerki
dowodowe
2.10 Zadanie nr 10 – skalpele, pincety i itp.
(...)

ROZDZIAŁ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest   dostawa  materiałów
techniki  kryminalistycznej  dla  jednostek  terenowych
garnizonu  śląskiego  oraz  KWP w  Katowicach  na  lata
2016-2017.
2.  Zamówienie zostało podzielone na dziesięć zadania i
obejmuje:
2.1 Zadanie nr 1 – folie daktyloskopijne
2.2 Zadanie nr 2 – proszki daktyloskopijne
2.3 Zadanie nr 3 – pędzle daktyloskopijne
2.4 Zadanie nr 4 – wymazówka biologiczna z torebką
oraz zestaw do pobierania materiału biologicznego
2.5 Zadanie nr 5 – pochłaniacze zapachów
2.6 Zadanie nr 6 – słoje, wieczka i folia aluminiowa
2.7 Zadanie nr 7 – środki do utrwalania śladów
2.8 Zadanie nr 8 – materiały daktyloskopijne
2.9  Zadanie  nr  9  –  skalówki,  linijki  oraz  numerki
dowodowe
2.10 Zadanie nr 10 – skalpele, pincety i itp.
2.11 Zadanie nr 11 – Zestaw do pobierania DNA
(...)
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ROZDZIAŁ  II  –  TERMIN  WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
Przedmiot umowy dla 10-ciu zadań został podzielony na
dwa etapy. Etap pierwszy 21 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy. Etap drugi od dnia 01.01.2017 r. do dnia
15.02.2017 r.  Zamawiający  zastrzega  możliwość
realizowania części etapu drugiego w 2016 roku do 50%
wartości zamówienia dla danego zadania w terminie do 30
dni  kalendarzowych  od  daty  złożenia  zamówienia.  W
przypadku  skorzystania  z  możliwości  realizacji  części
asortymentu drugiego etapu w terminie wskazanym wyżej
Wykonawca  zostanie  powiadomiony  przez
Zamawiającego na piśmie z 30 dniowym wyprzedzeniem.

ROZDZIAŁ  II  –  TERMIN  WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
Przedmiot umowy  dla 11-tu zadań został podzielony na
dwa etapy. Etap pierwszy 21 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy. Etap drugi od dnia 01.01.2017 r. do dnia
15.02.2017 r.  Zamawiający  zastrzega  możliwość
realizowania części etapu drugiego w 2016 roku do 50%
wartości zamówienia dla danego zadania w terminie do 30
dni  kalendarzowych  od  daty  złożenia  zamówienia.  W
przypadku  skorzystania  z  możliwości  realizacji  części
asortymentu drugiego etapu w terminie wskazanym wyżej
Wykonawca  zostanie  powiadomiony  przez
Zamawiającego na piśmie z 30 dniowym wyprzedzeniem.

ROZDZIAŁ  VI  –  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE
WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
zadania nr 1 – w wysokości   4 800,00 zł
zadania nr 2 – w wysokości   2 000,00 zł
zadania nr 3 – w wysokości   1 800,00 zł
zadania nr 4 – w wysokości 14 000,00 zł
zadania nr 5 – w wysokości      800,00 zł
zadania nr 6 – w wysokości      400,00 zł
zadania nr 7 – w wysokości   1 700,00 zł
zadania nr 8 – w wysokości   1 400,00 zł
zadania nr 9 – w wysokości   1 200,00 zł
zadania nr 10 – w wysokości    600,00 zł
(...)

ROZDZIAŁ  VI  –  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE
WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
zadania nr 1 – w wysokości   4 800,00 zł
zadania nr 2 – w wysokości   2 000,00 zł
zadania nr 3 – w wysokości   1 800,00 zł
zadania nr 4 – w wysokości 5 800,00 zł
zadania nr 5 – w wysokości      800,00 zł
zadania nr 6 – w wysokości      400,00 zł
zadania nr 7 – w wysokości   1 700,00 zł
zadania nr 8 – w wysokości   1 400,00 zł
zadania nr 9 – w wysokości   1 200,00 zł
zadania nr 10 – w wysokości    600,00 zł
zadania nr 11 – w wysokości 8 200,00 zł
(...)

ROZDZIAŁ  XI  –  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY
WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU
OCENY OFERT
(...)
2.3  Zamawiający  przewiduje  przeprowadzenie  aukcji
elektronicznej  dla  zadań  nr  1  i  4.  W  przypadku
przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej,  podczas  aukcji
składane oferty będą przeliczane wg wzoru:
(...)

ROZDZIAŁ  XI  –  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY
WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM
ZNACZENIA TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ SPOSOBU
OCENY OFERT
(...)
2.3  Zamawiający  przewiduje  przeprowadzenie  aukcji
elektronicznej  dla  zadań  nr  1,  4  i  11.  W  przypadku
przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej,  podczas  aukcji
składane oferty będą przeliczane wg wzoru:
(...)

ROZDZIAŁ  XVI  –  OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA,
JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający  dopuszcza  możliwości  składania  ofert
częściowych.  Zamówienie zostało podzielone na 10 nw.
zadań:
Zadanie nr 1 – folie daktyloskopijne
Zadanie nr 2 – proszki daktyloskopijne
Zadanie nr 3 – pędzle daktyloskopijne
Zadanie nr  4  – wymazówka biologiczna  z torebką oraz
zestaw do pobierania materiału biologicznego
Zadanie nr 5 – pochłaniacze zapachów
Zadanie nr 6 – słoje, wieczka i folia aluminiowa

ROZDZIAŁ  XVI  –  OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA,
JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający  dopuszcza  możliwości  składania  ofert
częściowych.  Zamówienie zostało podzielone  na 11 nw.
zadań:
Zadanie nr 1 – folie daktyloskopijne
Zadanie nr 2 – proszki daktyloskopijne
Zadanie nr 3 – pędzle daktyloskopijne
Zadanie nr 4 – wymazówka biologiczna z torebką oraz
zestaw do pobierania materiału biologicznego
Zadanie nr 5 – pochłaniacze zapachów
Zadanie nr 6 – słoje, wieczka i folia aluminiowa
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Zadanie nr 7 – środki do utrwalania śladów
Zadanie nr 8 – materiały daktyloskopijne
Zadanie nr 9 – skalówki, linijki oraz numerki dowodowe
Zadanie nr 10 – skalpele, pincety i itp.
Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość zadań.

Zadanie nr 7 – środki do utrwalania śladów
Zadanie nr 8 – materiały daktyloskopijne
Zadanie nr 9 – skalówki, linijki oraz numerki dowodowe
Zadanie nr 10 – skalpele, pincety i itp.
Zadanie nr 11 – Zestaw do pobierania DNA
Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość zadań.

ROZDZIAŁ  XXII  –  INFORMACJE  DOTYCZĄCE
PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
1.  Aukcja  zostanie  przeprowadzona  dla  zadań  nr  1  i  4
jeżeli  do  każdego  z  ww.  zadań  zostaną  złożone  co
najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. (...)

ROZDZIAŁ  XXII  –  INFORMACJE  DOTYCZĄCE
PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
1. Aukcja zostanie przeprowadzona dla zadań nr 1, 4 i 11
jeżeli  do  każdego  z  ww.  zadań  zostaną  złożone  co
najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. (...)

Równocześnie zmianie ulegają następujące zapisy Ogłoszenia o zamówieniu:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  materiałów
techniki  kryminalistycznej  dla  jednostek  terenowych
garnizonu  śląskiego  oraz  KWP w  Katowicach  na  lata
2016-2017.
2.  Zamówienie zostało podzielone na dziesięć zadania i
obejmuje:
2.1. Zadanie nr 1 – folie daktyloskopijne.
2.2. Zadanie nr 2 – proszki daktyloskopijne.
2.3. Zadanie nr 3 – pędzle daktyloskopijne.
2.4.  Zadanie  nr  4  –  wymazówka  biologiczna  z  torebką
oraz zestaw do pobierania materiału biologicznego.
2.5. Zadanie nr 5 – pochłaniacze zapachów.
2.6. Zadanie nr 6 – słoje, wieczka i folia aluminiowa.
2.7. Zadanie nr 7 – środki do utrwalania śladów.
2.8. Zadanie nr 8 – materiały daktyloskopijne.
2.9.  Zadanie  nr  9  –  skalówki,  linijki  oraz  numerki
dowodowe.
2.10. Zadanie nr 10 – skalpele, pincety i itp.
(...)

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  materiałów
techniki  kryminalistycznej  dla  jednostek  terenowych
garnizonu  śląskiego  oraz  KWP w  Katowicach  na  lata
2016-2017.
2.  Zamówienie zostało podzielone na dziesięć zadania i
obejmuje:
2.1. Zadanie nr 1 – folie daktyloskopijne.
2.2. Zadanie nr 2 – proszki daktyloskopijne.
2.3. Zadanie nr 3 – pędzle daktyloskopijne.
2.4. Zadanie nr 4 – wymazówka biologiczna z torebką
oraz zestaw do pobierania materiału biologicznego.
2.5. Zadanie nr 5 – pochłaniacze zapachów.
2.6. Zadanie nr 6 – słoje, wieczka i folia aluminiowa.
2.7. Zadanie nr 7 – środki do utrwalania śladów.
2.8. Zadanie nr 8 – materiały daktyloskopijne.
2.9.  Zadanie  nr  9  –  skalówki,  linijki  oraz  numerki
dowodowe.
2.10. Zadanie nr 10 – skalpele, pincety i itp.
2.11 Zadanie nr 11 – Zestaw do pobierania DNA
(...)

Sekcja  III:  Informacje  o  charakterze  prawnym,
ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
zadania nr 1 – w wysokości 4 800 PLN;
zadania nr 2 – w wysokości 2 000 PLN;
zadania nr 3 – w wysokości 1 800 PLN;
zadania nr 4 – w wysokości 14 000 PLN;
zadania nr 5 – w wysokości 800 PLN;
zadania nr 6 – w wysokości 400 PLN;
zadania nr 7 – w wysokości 1 700 PLN;
zadania nr 8 – w wysokości 1 400 PLN;
zadania nr 9 – w wysokości 1 200 PLN;
zadania nr 10 – w wysokości 600 PLN.
(...)

Sekcja  III:  Informacje  o  charakterze  prawnym,
ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
zadania nr 1 – w wysokości 4 800 PLN;
zadania nr 2 – w wysokości 2 000 PLN;
zadania nr 3 – w wysokości 1 800 PLN;
zadania nr 4 – w wysokości 5 800 PLN;
zadania nr 5 – w wysokości 800 PLN;
zadania nr 6 – w wysokości 400 PLN;
zadania nr 7 – w wysokości 1 700 PLN;
zadania nr 8 – w wysokości 1 400 PLN;
zadania nr 9 – w wysokości 1 200 PLN;
zadania nr 10 – w wysokości 600 PLN;
zadania nr 11 – w wysokości 8 200 PLN.
(...)

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji 
elektronicznej: 1. Aukcja zostanie przeprowadzona dla 

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę  podać  dodatkowe  informacje  na  temat  aukcji
elektronicznej:  1.  Aukcja  zostanie  przeprowadzona  dla

3/4



zadań nr 1 i 4 jeżeli do każdego z ww. zadań zostaną 
złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. 
(...)

zadań nr 1, 4 i 11 jeżeli do każdego z ww. zadań zostaną
złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.
(...)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów 
dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania 
dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.4.2016 
-11:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów 
dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania 
dokumentów lub dostępu do dokumentów: 06.05.2016 
-11:00
Dokumenty odpłatne: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe
Przedmiot umowy dla 10-ciu zadań został podzielony na
dwa etapy. Etap pierwszy 21 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.  Etap drugi  od 1.1.2017 do 15.2.2017.
Zamawiający  zastrzega  możliwość  realizowania  części
etapu  drugiego  w  2016  roku  do  50  %  wartości
zamówienia  dla  danego  zadania  w  terminie  do  30  dni
kalendarzowych  od  daty  złożenia  zamówienia.
W przypadku skorzystania z możliwości realizacji części
asortymentu drugiego etapu w terminie wskazanym wyżej
Wykonawca  zostanie  powiadomiony  przez
Zamawiającego na piśmie z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe
Przedmiot umowy dla 11-tu zadań został podzielony na
dwa etapy. Etap pierwszy 21 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.  Etap drugi  od 1.1.2017 do 15.2.2017.
Zamawiający  zastrzega  możliwość  realizowania  części
etapu drugiego w 2016 roku do 50 % wartości zamówienia
dla danego zadania w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty złożenia zamówienia. W przypadku skorzystania z
możliwości  realizacji  części  asortymentu drugiego etapu
w  terminie  wskazanym  wyżej  Wykonawca  zostanie
powiadomiony  przez  Zamawiającego  na  piśmie  z  30
dniowym wyprzedzeniem.

Zmianie  ulegają  także  zapisy  znajdujące  się  w  opisach  części  (zadań)  w  Ogłoszeniu,  dot.  informacji
dodatkowych – zamiast dotychczasowego „Przedmiot umowy dla 10-ciu zadań został podzielony na dwa etapy. (...)”
winno być „Przedmiot umowy dla 11-tu zadań został podzielony na dwa etapy. (...)”

W związku z  powyższymi  zmianami Zamawiający modyfikuje  załączniki  do SIWZ,  tj.:  załącznik  nr  1  –
formularz ofertowy, załącznik nr 3 – formularz cenowy oraz załącznik nr 4 – ilości asortymentu oraz miejsca dostaw.

Zamawiający,  zgodnie  z art.  12a  ust.  2  pkt  1)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  przesuwa  termin
składania ofert i wnoszenia wadium do postępowania na dzień 11.05.2016 r., na godz. 12:00.  Przesunięciu ulega
również termin otwarcia ofert na dzień 11.05.2016 r., na godz. 12:30. Tym samym zmianie ulegają również zapisy
Rozdziału VI pkt 2 i 3 oraz Rozdziału IX A pkt 1 i B pkt 1 SIWZ, a także Sekcji III.1.1), Sekcji IV.3.4) oraz Sekcji
IV.3.8) ogłoszenia o zamówieniu.

Wykonano w 1 egz. MK
zamieszczono na stronie internetowej
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