
ZP-2380-453-73/3245/2016                Katowice, 31.10.2016 r.

egz. poj.

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na:  „Zakup i dostawa 2 szt. chromatografów gazowych z detektorem fid” wpłynęły
zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Czy Zmawiający dopuści detektor FID z czułością poniżej 3pgC/s specyfikowaną dla tridekanu natomiast
liniowością większą niż 107?

Odpowiedź  na  pytanie  nr  1: Zamawiający  podtrzymuje  parametry  detektorów  FID  określone  w  specyfikacji
zamówienia na zakup chromatografów gazowych.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje iż modyfikuje zapisy:
1) Rozdz. II SIWZ z dotychczasowych „Od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 29.12.2016 r.” na „Od dnia
zawarcia umowy maksymalnie do dnia 27.12.2016 r.”;

2) Rozdz. IV pkt 9 SIWZ z dotychczasowych  „Oświadczenie o terminie dostawy  złożone na formularzu ofertowym
(załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku gdy Wykonawca nie określi terminu dostawy, Zamawiający uzna na podstawie
złożonego oświadczenia  w załączniku  nr  1 do  SIWZ – formularz  ofertowy,  że  Wykonawca dostarczy  urządzenia  i
przeszkoli  pracowników  Zamawiającego w maksymalnym  terminie  tj.  od  27.12.2016 r  do  29.12.2016 r.” na
„Oświadczenie o terminie dostawy  złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku gdy
Wykonawca nie określi terminu dostawy, Zamawiający uzna na podstawie złożonego oświadczenia w załączniku nr 1 do
SIWZ  –  formularz  ofertowy,  że  Wykonawca  dostarczy  urządzenia  i  przeszkoli  pracowników  Zamawiającego
w maksymalnym terminie tj. do 27.12.2016 r.”;

3) Rozdz. XI pkt 2.4 SIWZ z dotychczasowych „Punkty dla kryterium termin realizacji zamówienia (dostawa urządzeń
oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego) zostaną przyznane skokiem co 5, wg schematu:
w okresie od 27.12.2016 r do 29.12.2016 r.    – 0 pkt
w okresie od 19.12.2016 r do 23.12.2016 r.    – 5 pkt
w okresie od 12.12.2016 r do 16.12.2016 r.  – 10 pkt
w okresie od 05.12.2016 r do 09.12.2016 r.  – 15 pkt
do 02.12.2016 r. od daty podpisania umowy – 20 pkt
Wykonawcy w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskażą, poprzez dokonanie właściwego skreślenia, okres
w którym zrealizują przedmiot zamówienia. W przypadku braku skreślenia, Zamawiający uzna, na podstawie złożonego
na formularzu  ofertowym oświadczenia,  że  Wykonawca  dostarczy  przedmiot  zamówienia  i przeszkoli  pracowników
Zamawiającego w okresie od 27.12.2016 r do 29.12.2016 r.”
na  „Punkty  dla  kryterium  termin  realizacji  zamówienia  (dostawa  urządzeń  oraz  przeszkolenie  pracowników
Zamawiającego) zostaną przyznane skokiem co 5, wg schematu:
do 27.12.2016 r                                               – 0 pkt
w okresie od 19.12.2016 r do 23.12.2016 r.    – 5 pkt
w okresie od 12.12.2016 r do 16.12.2016 r.  – 10 pkt
w okresie od 05.12.2016 r do 09.12.2016 r.  – 15 pkt
do 02.12.2016 r. od daty podpisania umowy – 20 pkt”;
Wykonawcy w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskażą, poprzez dokonanie właściwego skreślenia, okres
w którym zrealizują przedmiot zamówienia. W przypadku braku skreślenia, Zamawiający uzna, na podstawie złożonego
na formularzu  ofertowym oświadczenia,  że  Wykonawca  dostarczy  przedmiot  zamówienia  i przeszkoli  pracowników
Zamawiającego do 27.12.2016 r.”;



4) Sekcji II.8) Ogłoszenia o zamówieniu z dotychczasowych „data zakończenia: 29/12/2016” na „data zakończenia:
27/12/2016”;

5)  § 3 ust. 2 załącznika nr 3 do SIWZ – projekt umowy z dotychczasowych  „W przypadku przekroczenia terminu
realizacji zamówienia powyżej 29.12.2016 r. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z jednoczesnym
zastosowaniem kar określonych w § 5 ust. 2 lit. a)” , na  „W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia
powyżej 27.12.2016 r. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z jednoczesnym zastosowaniem kar
określonych w § 5 ust. 2 lit. a)”;

6) § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SIWZ – projekt umowy z dotychczasowych „Do odbioru asortymentu strony wyznaczą
swoich upoważnionych przedstawicieli wskazanych § 6 ust. 4 umowy” na „Do odbioru asortymentu strony wyznaczą
swoich upoważnionych przedstawicieli wskazanych § 6 ust. 2 umowy”;

7) punktu 6 załącznika nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy z dotychczasowych „Oświadczam, że (należy skreślić jedno
z poniższych oświadczeń a lub b, pozostawiając jedno właściwe oświadczenie):
a)  dostarczę  urządzenia  i  przeszkolę pracowników Zamawiającego w okresie do 02.12.2016 r.  od daty  podpisania
umowy
b) dostarczę urządzenia i przeszkolę pracowników Zamawiającego w okresie od 05.12.2016 r do 09.12.2016 r.
c) dostarczę urządzenia i przeszkolę pracowników Zamawiającego w okresie od 12.12.2016 r do 16.12.2016 r.
d) dostarczę urządzenia i przeszkolę pracowników Zamawiającego w okresie od 19.12.2016 r do 23.12.2016 r.
e) dostarczę urządzenia i przeszkolę pracowników Zamawiającego w okresie od 27.12.2016 r do 29.12.2016 r.”
na „Oświadczam, że (należy skreślić jedno z poniższych oświadczeń a lub b, pozostawiając jedno właściwe 
oświadczenie):
a)  dostarczę  urządzenia  i  przeszkolę pracowników Zamawiającego w okresie do 02.12.2016 r.  od daty  podpisania
umowy
b) dostarczę urządzenia i przeszkolę pracowników Zamawiającego w okresie od 05.12.2016 r do 09.12.2016 r.
c) dostarczę urządzenia i przeszkolę pracowników Zamawiającego w okresie od 12.12.2016 r do 16.12.2016 r.
d) dostarczę urządzenia i przeszkolę pracowników Zamawiającego w okresie od 19.12.2016 r do 23.12.2016 r.
e) dostarczę urządzenia i przeszkolę pracowników Zamawiającego do 27.12.2016 r.”;

8) punktu 7 załącznika nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy z dotychczasowych „Oświadczam, że w przypadku braku
wskazania terminu dostawy,  dostarczę  przedmiot  zamówienia  i  przeszkolę pracowników Zamawiającego w okresie
od 27.12.2016 r  do 29.12.2016 r.” na  „Oświadczam,  że w przypadku braku wskazania terminu dostawy,  dostarczę
przedmiot zamówienia i przeszkolę pracowników Zamawiającego do 27.12.2016 r.”.

Wykonano w 1 egz. MK
zamieszczono na stronie internetowej


