Postępowanie WCH.2420.33.2016.AB

Wrocław, 9 listopada 2016 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału
Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składnie ofert częściowych i wydzielenie pozycji nr 1
(Wyparka rotacyjna z chłodnicą pionową; Membranowa pompa próżniowa) z opisu
przedmiotu zamówienia?
Uzasadnienie:
Możliwość składania ofert częściowych znacznie zwiększy ilość Wykonawców chętnych do
udziału w w/w postępowania, a tym samym zwiększy konkurencyjność w zakresie
niniejszego postępowania złożonych ofert. Wyspecyfikowany przedmiot zamówienia nie
stanowi zestawu, którego zakup konieczny jest tylko od jednego Wykonawcy. Są to odrębne
urządzenia, na które oferty mogą złożyć rożni Wykonawcy przedstawiając ofertę na bardziej
atrakcyjnych warunkach, niż to wynikałoby z pierwotnych zapisów SIWZ.
Odpowiedź
Tak zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych zgodnie z modyfikacją
ogłoszenia o zamówienia z dnia 9 listopada 2016r
Pytanie
Dotyczy § 7 ust. 2 umowy
Zamawiający wymaga, aby czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w
siedzibie końcowego użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki)
nastąpił w terminie 24 godzin od zgłoszenia usterki.
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie
czasu reakcji z 24 godzin do 48 godzin w dni robocze?
Uzasadnienie
Dzięki tej zmianie Wykonawcy, którzy pracują od poniedziałku do piątku będą w stanie
dotrzymać terminu rozpatrzenia reklamacji nawet, gdy reklamacja zostanie zgłoszona przez
Zamawiającego np. w piątek o godz. 16:00.
Odpowiedź
Tak zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych zgodnie z modyfikacją
ogłoszenia o zamówienia z dnia 9 listopada 2016r
Pytanie
Dotyczy § 7 ust. 6 umowy
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu § 7 ust. 6
umowy w następując sposób:
„6.Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia
na nowy wynosi 3 naprawy tego samego elementu..”

Odpowiedź:
Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
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