
 

 
 
 
 

Postępowanie WCH.2420.29.2018.AB   Wrocław, 14 grudnia 2018 r. 
 
 
Uczestnicy postępowania 
 
 
Dotyczy: postępowania na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 
 
 

1. Dotyczy Ogłoszenie o zamówieniu pkt.7 oraz wzoru umowy §2, §3, §4,§5 

W cenę urządzenia musi być wliczony koszt dostawy i ubezpieczenia, montażu, wniesienia, 
instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników Wydziału Chemii w zakresie obsługi 
aparatury. 
§ 2 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja oraz uruchomienie 
………………………….(urządzeń laboratoryjnych postępowanie ….. nr zadania….), wraz z 
przeszkoleniem pracowników Wydziału Chemii w zakresie obsługi. 
§ 3 
2. W cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym: koszty 
dostawy i ubezpieczenia, wniesienia, montażu, instalacji i uruchomienia aparatury oraz 
przeszkolenia pracowników Wydziału Chemii. 
§ 4 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) Ubezpieczenie, dostawa i wniesienie aparatury do pomieszczenia na Wydziale Chemii 
przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu wskazanego przez Zamawiającego na instalacje 
b) Montaż, instalacja i uruchomienie aparatury u Zamawiającego w obiekcie Wydziału 
Chemii przy Joliot-Curie 14 we Wrocławiu oraz przeszkolenie pracowników Wydziału 
Chemii 
c) Zapewnienie takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by 
nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do 
miejsca dostawy. 
2. Za datę podpisania umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego 
przez Zamawiającego egzemplarza umowy. 
3. Termin dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy oraz przeszkolenie 
pracowników ustala się najpóźniej do …………. dni od daty podpisania umowy tj. od dnia 
……………….. 
§ 5 
2. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie określał: 
. datę odbioru technicznego, 
. markę urządzenia, 
. numer urządzenia, 
. szkolenie personelu, 
. stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia, 
. inne postanowienia 
  
Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisów dotyczących instalacji, uruchomienia i szkolenia? 
Zarówno instalacja i uruchomienie, jak i późniejsza obsługa miernika jest na tyle prosta i intuicyjna, 
że w naszym odczuciu i na podstawie dotychczasowych doświadczeń z innymi Klientami, Użytkownik 
z powodzeniem poradzi sobie samodzielnie. Instalacja, uruchomienie i szkolenie wymagają 
obecności Inżyniera Serwisu i stanowią dodatkowy koszt, podnoszący cenę sprzętu. Proponujemy w 



zamian nieodpłatne konsultacje telefoniczne, tak podczas pierwszego uruchomienia, jak i podczas 
całego czasu eksploatacji. Ponadto Zamawiający będzie objęty opieką merytoryczną przez Centrum 
Wsparcia i Kompetencji. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz we wzorze 
umowy. 

 
2.Dotyczy Wzór umowy §7 
Ad. §7 
2. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego 
użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) nastąpi w terminie nie 
dłuższym niż 24 godzin od zgłoszenia usterki. 
  
Czy Zamawiający wyrazie zgodę na zmianę na: 
  
Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego 
użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) nastąpi w terminie nie 
dłuższym niż 72 godzin od zgłoszenia usterki. 
Lub: 
Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego 
użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) nastąpi w terminie nie 
dłuższym niż 2 dni roboczych od zgłoszenia usterki. 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę 
Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego 
użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) nastąpi w terminie nie 
dłuższym niż 72 godzin od zgłoszenia usterki. 
 
Ad. §7 
9.Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do aparatury będącej przedmiotem 
zamówienia przez okres 10 lat od daty wykonania zamówienia. 
  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: 
  
Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do aparatury będącej przedmiotem 
zamówienia przez okres 7 lat od daty wykonania zamówienia. 
 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: 
Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do aparatury będącej przedmiotem 
zamówienia przez okres 7 lat od daty wykonania zamówienia. 
 
3.Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 6 
Prosimy o wyjaśnienie , czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości napraw gwarancyjnych 
tego samego elementu uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy do 3 napraw 
tego samego elementu? 
 
 
Odpowiedź: 
Nie , zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów we wzorze umowy 
 
4. Dotyczy Załącznik nr 2 zadanie 2 
a) Czy Zamawiający dopuści miernik pH bez złącza 2mm ref. ( gniazdo bananowe do elektrody 
referencyjnej), spełniający pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? 
Jeśli nie proszę o wyjaśnienia. 
 
 



Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza miernik pH bez złącza 2mm ref. ( gniazdo bananowe do elektrody 
referencyjnej), spełniający pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego 
 
b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sformułowania "stacja dokująca z uchwytem do 
elektrod" na "statyw z uchwytem do elektrod"? Stacja dokująca z definicji rozszerza funkcjonalność 
urządzeń, zaś w przypadku elektrod i mierników pehametrycznych nie ma takiej możliwości. 
 
 Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę sformułowania "stacja dokująca z uchwytem do elektrod" na 
"statyw z uchwytem do elektrod" 

 
 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 

 
         dr hab. Lucjan Jerzykiewicz 
 
 


