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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: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach dokumentu – Opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 3 do
SIWZ, zadanie  nr  2.  W pierwszej  wersji  dokumentu w pkt  18 – Komputer  przenośny typu laptop – zawarty jest
procesor o pamięci cache 6MB. W obecnej wersji dokumentu w pkt 18 zawarty jest procesor o pamięci cache 8MB.
Jednak z żadnego pytania ani  dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej  nie wynika zmiana tego punktu
specyfikacji technicznej. Proszę o wyjaśnienie która wersja opisu technicznego jest aktualna. Jednocześnie zaznaczam,
że taka pozornie niewielka zmiana znacznie wpływa na wartość dodatkowego wyposażenia.
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, w ślad za odpowiedziami na pytania i modyfikacja dokumentacji
z dn. 03.10.2017 r., iż wynikłe rozbieżności są wynikiem zaistniałej omyłki, a aktualne zapisy dot.  „pamięci cache”
zawarte w poz. 18 dla sprzętu w ramach zadania nr 2 znajdują się w pierwotnej wersji dokumentu tj. „cache 6MB”.

Pytanie nr 2: Uprzejmie proszę o przesłanie załącznika nr 3 (opis przedmiotu zamówienia) dla zadania nr 1 do ww.
postępowania w wersji edytowalnej.
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, że w załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza załącznik nr 3
do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia zarówno w formacie .pdf, jak i .doc.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  w  załączeniu  do  niniejszego  pisma  zamieszcza  na  stronie
internetowej cały „załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia” zawierający pliki zarówno w formacie .pdf,
jak i .doc.

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