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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:

Pytanie nr 1: W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym nr ZP-2380-361-84/2017, zadanie nr 1 prosimy
o usunięcie pkt. 13 i 14 § 4 Wzoru Umowy, ponieważ zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający opisał inne kryteria
wyboru oferty dla tego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy  § 4 pkt 13 i 14 wzoru umowy, gdyż nie
odnoszą się one jedynie dla zadania nr 1. W  przypadku zawierania umów na poszczególne zadania, zapisy te mogą
zostać wykreślone jako nie obowiązujące dla danego zadania.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej ww. postępowania, tj.  załącznika nr 2
do SIWZ – wzór umowy w zakresie § 4 pkt 13 z dotychczasowych:
„Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji  niniejszej umowy do bezpłatnego  świadczenia usługi przeglądu
pogwarancyjnego,  świadczonej raz w roku po upływie okresu gwarancji udzielonej na całość zestawu na kolejny okres
tj.  ………………..(roku/lat)(  co  stanowi  jedno z  kryterium wyboru  oferty).  Usługa przeglądów serwisowych będzie
obejmowała pracę inżynierów serwisowych oraz koszty ich dojazdu.”
na
„Wykonawca  w  ramach  realizacji  niniejszej  umowy  oferuje  bezpłatny  przegląd  techniczny  po  pierwszym  roku
użytkowania  asortymentu  będącego  przedmiotem  zamówienia  / bezpłatny  przegląd  techniczny  po  pierwszym  roku
użytkowania  asortymentu  będącego  przedmiotem  zamówienia,  a  następnie  raz  w  roku  kalendarzowym  do  czasu
obowiązywania  zaoferowanej  gwarancji*,  zgodnie  z  formularzem  ofertowym  (załącznik  nr  ….  do  umowy).Usługa
przeglądów serwisowych będzie obejmowała pracę inżynierów serwisowych oraz koszty ich dojazdu.”.

Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

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