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Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi badań specjalistycznych na 

obecność w przedstawionych dowodach rzeczowych środków odurzających i substancji psychotropowych”. 
 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły 
zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej podano treść pytań z odpowiedziami. 

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, iż w oparciu o z art. 38 ust. 4a pkt 2 
oraz art. 12a ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu, a zmiana 
ogłoszenia została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i niezwłocznie po opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

W związku z powyższym na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 04.05.2017 r. na godzinę 1200 Tym samym otwarcie ofert 
odbędzie się w dniu 04.05.2017 r. o godzinie 1230 
 Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 04.05.2017 r. do 
godziny 1200 zgodnie z zapisami w punkcie VI SIWZ na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. 
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej 
w dniu 04.05.2017 r. o godzinie 1200 znajdzie się na koncie zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium już zostało 
złożone w formie innej niż pieniądzu, należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności. 
 
Zapytanie z dnia 16.03.2017 r. 
Pyt. 1 „W związku z ukazaniem się SIWZ dotyczącego zamówienia usług na badania środków odurzających 

i substancji psychotropowych, uprzejmie proszę o wyjaśnienie dotyczące załącznika nr 5 do SIWZ. 
 Nasza instytucja wydała w ciągu roku przeszło 200 szt opinii chemicznych i toksykologicznych. Osoby 

wydające opinie posiadają tytuły naukowe takie jak Profesor oraz doktor nauk ale nie są oni wpisani na listę 
biegłych sądowych, ponieważ nie chcą aby były tam umieszczone ich dane. 

 Czy w związku z tym nasze doświadczenie będzie przez Państwa honorowane czy jesteśmy wykluczeni 
z postępowania?” 

Odp. 1 W związku z brakiem regulacji prawnych dotyczących mechanizmu weryfikacji wiedzy biegłych w danej 
dziedzinie (w rozumieniu posiadanych przez nich wiadomości specjalnych), zatrudnionych przez instytucje 
naukowe lub specjalistyczne, zamawiający dopuszcza osoby nie wpisane na listę biegłych sądowych, ale 
uprawnionych do wydawania opinii, które posiadają wiadomości specjalne z zakresu badań chemicznych 
i/lub toksykologicznych na obecność środków odurzających, substancji psychotropowych. 

 
 Mając powyższe na uwadze zamawiający modyfikuje warunki udziału w postępowaniu, tym samym podlega 
zmianie ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki nr 5 i nr 6 do SIWZ. Zamawiający zamieszcza 
zmodyfikowany SIWZ, zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ oraz informuje o wycofaniu załącznika nr 6 do SIWZ. 

 
Załączniki: 
1. SIWZ po modyfikacji 
2. Załącznik nr 5 do SIWZ po modyfikacji 
 

 
 
 
 
 

Wyk w 1 egz. BB 
- umieszczono na stronie internetowej zamawiającego wraz z załącznikami 


