
ZP-2380-462-114/4087/2017 Katowice, 30.10.2017r.

Egz. Pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na: Zakup i dostawę analizatora genetycznego (aparatu do rozdziału elektroforetycznego fragmentów
DNA metodą  kapilarną  oraz  analizy  ich  długości)  wraz  z  montażem,  uruchomieniem i  przeszkoleniem personelu
Zamawiającego w zakresie obsługi oraz świadczeniem serwisu w okresie gwarancji z przeznaczeniem dla LK KWP
Katowice wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących
wyjaśnień:

Pytanie 1: Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 9.
We wzorze umowy Zamawiający zapisał:
„Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego towaru i jego wymiany na wolny od
wad w ciągu 30 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia, że dostarczony towar jest wadliwy.
Po  upływie  terminu  strony  zgodnie  ustalają,  że  reklamacja  została  uznana  i  Zamawiającemu  przysługuje  prawo
zastosowania kar, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:
„Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego towaru i jego wymiany na wolny od
wad w ciągu 30 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia, że dostarczony towar jest wadliwy.
Po  upływie  terminu  strony  zgodnie  ustalają,  że  reklamacja  została  uznana  i  Zamawiającemu  przysługuje  prawo
zastosowania  kar,  o  których  mowa w § 5 ust.  2  lit.  b)  niniejszej  umowy.  Poprzez  wadę ukrytą  strony rozumieją
niezgodność pracy towaru zgodnie ze specyfikacją umowy”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru mowy.

Pytanie 2: Dotyczy rozdziału II SIWZ.
Zamawiający zapisał: „Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do dnia 15.12.2017 r.”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:
„Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do dnia 15.12.2017 r. o ile do podpisania umowy dojdzie do 06 listopada
2017r”
Prośbę swoją motywujemy tym, iż przedmiotem postępowania jest aparatura która jest produkowana i magazynowana
poza granicami kraju. Aby Wykonawca mógł ocenić prawidłowo czy jest w stanie podołać warunkom Zamawiającego
musi wiedzieć w jakich ramach czasowych będzie się poruszał. Chcielibyśmy podkreślić, iż proces logistyczny oraz
etap instalacji sprzętu nie jest procesem jednodniowym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru mowy.

Pytanie 3: 1. Dotyczy rozdziału I SIWZ, ustęp 9  oraz wzoru umowy, §4, ustęp 6.
We wzorze umowy Zamawiający zapisał:
„Usunięcie usterki nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 72 godzin od dnia powiadomienia o wystąpieniu
usterki.”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „Usunięcie usterki nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż
w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia o wystąpieniu usterki.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż przedmiotem postępowania jest aparatura wysoce zaawansowana technologicznie.
Sprzęt  który  chcielibyśmy  zaoferować  jest  produkowany  i  magazynowany  poza  granicami  kraju.  W  przypadku
ewentualnej  awarii  części  zamienne  sprowadzane  są  z  magazynu  centralnego  znajdującego  się  w  Holandii  po
wcześniejszej  wizycie  inżyniera  serwisowego.  Wykonawca  oferując  warunki  serwisu  musi  uwzględnić  cały  proces
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w którego skład wchodzi: aspekt logistyczny - sprowadzania części; proces naprawy sprzętu (ewentualna konieczność
więcej niż jednokrotnej wizyty serwisu), dojazd serwisu do Zamawiającego. Wymóg naprawy aparatu  w ciągu 72h jest
niemożliwy  do  spełnienia.  Z  tego  typu  kryteriami  spotykamy  się  w  przypadku  aparatury  medycznej  służącej  do
ratowania życia.  Chcielibyśmy jednak zauważyć,  iż  zapewnienie serwisu na podobnym poziomie jak w przypadku
aparatury medycznej spowodowałoby znaczne podwyższenie kosztów samego aparatu - tak jak to mamy do czynienia
w przypadku aparatury medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy. Zmiany zaznaczono kursywą i wytłuszczono.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają poniższe terminy:
- termin składnia ofert;
- termin otwarcia ofert.

TERMIN PIERWOTNY TERMIN NOWY TERMIN

Termin składania ofert 02.11.2017r. godzina 12:00 06.11.2017r. godzina 12:00

Termin otwarcia ofert 02.11.2017r. godzina 12:30 06.11.2017r. godzina 12:30

Załączniki:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – modyfikacja w rozdziale I pkt. 9 i rozdziale IV pkt. 9;
- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy modyfikacja – modyfikacja w pkt. 5;
- Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy modyfikacja – modyfikacja w par. 4 ust. 6.
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