
ZP-2380-292-13/2684/2017       Katowice, dn. 24.08.2017 r.  
 
 
          Egz. pojedynczy 
 

 
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. 
 
 
Zapytania z dnia 23.08.2017 r. 
Pyt. 1 „zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących SIWZ dla przetargu na usługi badań 

specjalistycznych na obecność w przedstawionych dowodach rzeczowych środków odurzających i substancji 
psychotropowych: 
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 
w ciągu roku minimum 200 zleceń i wydał 200 opinii sądowych na obecność środków odurzających, 
substancji psychotropowych. 
Czy pod tym kryterium należy rozumieć tylko badania dowodów rzeczowych obejmujące: substancje w postaci 
proszków, tabletek, kryształów, susze roślinne, ciecze, przedmioty mogące mieć kontakt z substancjami 
psychotropowymi lub środkami odurzającymi, czy mogą to być również badania włosów, krwi, moczu, płynu 
z gałki ocznej na obecność środków odurzających i substancji psychotropowych?” 

 
Odp. 1 Zamawiający informuje, iż warunek udziału w postępowaniu obejmuje tylko substancje w postaci 

proszków, tabletek, kryształów, suszy roślinnych, cieczy, przedmiotów mogących mieć kontakt 
z substancjami psychotropowymi lub środkami odurzającymi. 

 
 
Pyt. 2 „2. Oświadczenie Wykonawcy, że będzie dostarczał materiał dowodowy niewykorzystany w badaniu wraz 

z opinią w godzinach od 8:30 do 14:30. 
Czy w tej kwestii może mieć miejsce następujące rozwiązanie: oryginał opinii po badaniu zostanie przesłany 
listem poleconym natomiast materiał dowodowy pozostały po badaniu zostanie nadany pocztą resortową 
w KWP XXXXX? 
Czy też opinia wraz z materiałem dowodowym jedną przesyłką musi zostać odesłana do jednostki 
zlecającej?” 

 
Odp. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne przekazywanie opinii i zwrot niewykorzystanego 

w badaniu materiału dowodowego. 
 
 
 

Biorąc pod uwagę powyższe, termin składania ofert i wniesienia wadium nie ulega zmianie i upływa w dniu 
11.09.2017 r. o godzinie 1200, tym samym otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.09.2017 r. o godzinie 1230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk w 1 egz. BB 
- umieszczono na stronie internetowej zamawiającego  


