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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa: 1 szt. - Chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS
w komplecie  ze  spektrometrem  podczerwieni  (FTIR);  22  szt.  -  Podręczny  analizator  Ramanowski  do
identyfikacji  narkotyków;  3  szt.  -  Przenośny  Analizator  Ramana  do  identyfikacji  substancji  chemicznych
i mieszanin  –  z przeznaczeniem  dla  Laboratorium  Kryminalistycznego  Komendy  Wojewódzkiej  Policji
w Katowicach,  Opolu  i  Wrocławiu” wpłynęły  zapytania  i zgodnie  z art. 38  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące specyfikacji technicznej:
Pytanie nr 1: Dotyczy załącznika nr 3 SIWZ - podręczny analizator ramanowski do identyfikacji narkotyków
„Zamawiający  wymaga,  aby  w  bibliotece  analizatora  znalazły  się  wszystkie  substancje  wyszczególnione
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 roku. Czy zamawiający dopuści analizator nie posiadający
w bazie kilku substancji z listy?  Są to następujące substancje:

· 5F-ADB - brak wzorca certyfikowanego

· PV8 - widmo słabej jakości, nie rekomendowane

· 2-CMC, 4-EEC, 4-Me-MAPB, 4-metylo-N,N-DMC, NM-2201 nie znajdują się w obecnej wersji biblioteki,
natomiast są wskazane do kolejnej aktualizacji.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:  Zamawiający informuje, że dopuści aby analizator posiadał w bazie widm wszystkie
substancje wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. za wyjątkiem kilku z nich tj.
5F-ADB; PV8 oraz 2-CMC; 4-EEC; izomerów podstawiennych Me-MAPB; 4-metylo-N,N-DMC i NM-2201.

Pytanie nr 2: Dotyczy załącznika nr 3 SIWZ - przenośny analizator Ramana do identyfikacji substancji chemicznych
i mieszanin. „Czy Zamawiający dopuści analizator z regulowaną mocą lasera w trzech zakresach 75 mW, 150 mW
i 250mW?”

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, że dopuści aby analizator z Zadania nr 3 posiadał regulowaną
moc lasera w zakresie od 75 mW do 250 mW w minimum trzech krokach.
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Pytanie nr 3: Poniżej zapytanie dot. sprawy ZP-2380361-84/2017 Zadanie nr 1 – Chromatograf gazowy z detektorem
masowym  GCMS  w  komplecie  ze  spektrometrem  podczerwieni  (FTIR):  1.  Czy  Zamawiający  dopuści  bibliotekę
Designer Drugs 2015?

Odpowiedź na pytanie nr 3:  Zamawiający informuje, że nie dopuści biblioteki Designer Drugs 2015, jednocześnie
Zamawiający dopuści bibliotekę Designer Drugs 2016.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej ww. postępowania w zakresie załącznika
nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadań nr 2 i nr 3.

Zmodyfikowane dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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