ZP-2380-159-1/1916/2016

Katowice, dnia 15.07.2016r.

egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie usług badań specjalistycznych na obecność w organizmie
środków działających podobnie do alkoholu”, wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Zwracam się z prośbą o rozważenie zmian zapisów Załącznika nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu „Projekt
umowy” poprzez:
 Określenie terminu do przekazania Wykonawcy pobranego materiału do badania, od którego liczony jest
termin za wykonanie badania wskazany w § 1 ust.4,
Odpowiedź:
Zamawiający w § 1 pkt 4 zawarł informację, że Wykonawca zobligowany jest dostarczyć Zleceniodawcy (tj.
KMP/KPP) wyniki badań i/lub opinie w okresie 60 dni od dnia przekazania materiału biologicznego z zastrzeżeniem, że
w przypadku konieczności dokonania badania materiału biologicznego od zatrzymanych kierowców sporządzenie
opinii nastąpi w okresie do 30 dni od dnia pobrania materiału biologicznego.
Ponadto w pkt. 9 powyższego paragrafu określono, iż Wykonawca dokona na własny koszt odbiór materiału
do badań ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w tym m.in. z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19. Wydawanie materiału będzie realizowane w godzinach od 7:30 do 14:30 w dniach pracy zamawiającego,
tj. od poniedziałku do piątku.
Każdorazowe wydanie Wykonawcy materiału biologicznego pozostaje potwierdzone u Zamawiającego.
Wobec powyższego termin badania liczy się od dnia potwierdzenia odbioru materiału do badań. Dodatkowo do
materiału dołączany jest protokół pobrania, z którego wynika data pobrania.
c.d. pytania:
 wskazanie poza przypadkiem § 3 ust. 1-3, okoliczności i trybu uprawniającego Zamawiającego do
wypowiedzenia umowy lub wykreślenie ogólnych zapisów z § 3 w sytuacji ich wskazania w § 4,
 określenie okresów wypowiedzenia umowy,
 uściślenie § 4 ust. 4 umowy, ponieważ odsyła on do wcześniejszych postanowień i zawiera ogólne
stwierdzenia lub wykreślenie tego zapisu, jeżeli zostaną w §3 uściślone te okoliczności,
Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadza zmian.


zmianę treści § 4 ust. 2 zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w którym mowa jest
o odstąpieniu od umowy, a nie wypowiedzeniu jak w przedstawiony projekcie umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ – projekt umowy w zakresie § 4 ust. 2.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przesuwa termin
składania ofert na dzień 22.07.2016r na godzinę 12:00. Otwarcie ofert zostaje przesunięte na dzień 22.07.2016r na
godzinę 12:30.
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