
 

 
 

 
 

Postępowanie WCH.2420.6.2017.AB   Wrocław, 23 marca 2017 r. 

 
 

           
 
 

Uczestnicy postępowania 
 

 
 
 

Dotyczy: postępowania na dostawę pomp próżniowych oraz skraplaczy 
wylotowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 

 
 

Pytanie: 
Przy jakich temperaturach będą prowadzone procesy? 
Odpowiedź: 

Skraplacz ma służyć do usuwania resztek par cieczy wychodzących z wyparki 
próżniowej. Temperatura pracy to temperatura otoczenia 15-40°C. Taka będzie też 

temperatura par dochodzących do skraplacza. 
Pytanie: 

Jaka jest objętość zbiornika do odzysku rozpuszczalników? 
Odpowiedź: 
Objętość odbieralnika to zakres powyżej 0,5L ( nie większy niż 4L ze względu na 

zastosowanie laboratoryjne) 
Pytanie: 

Jaka jest temperatura wrzenia mieszaniny? 
Odpowiedź: 
Skraplacz ma być przeznaczony do cieczy wrzących w zakresie 35-150°. 

 
Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część 1, czyli tylko na dwie 
sztuki membranowych pomp próżniowych.? 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wyłącznie na pompy 
membranowe, wymaga złożenia oferty na wszystkie urządzenia wymienione w 

załączniku nr 2 do ogłoszenia. 
 
Pytanie  

dotyczy § 7 ust. 2 Umowy. 
Zamawiający wymaga, aby czas reakcji na zgłoszenie usterki nie był dłuższy 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 czasu reakcji nawet, gdy usterka zostanie zgłoszona przez 

Zamawiającego np. w piątek o godz. 16:00. 
Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji z 24 godzin do 48 
godzin w dni robocze  
Pytanie: 

dotyczy § 7 ust. 3 Umowy. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 7 ust. 3 

Umowy na następującą: 
„Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych licząc od dnia zgłoszenia (faksem lub e-mailem) usterki. W przypadku 

uszkodzeń wymagających odesłania wadliwego elementu do siedziby producenta lub 
sprowadzenia części zamiennych spoza terytorium Polski, naprawa gwarancyjna 

będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych.” 
 
Uzasadnienie: 

Wykonawca prosi o uwzględnienie, iż terminy naprawy będą liczone w dni robocze 
oraz tego, że konieczność sprowadzenia części zamiennych zza granicy również, 

podobnie jak konieczność przesłania przedmiotu umowy do siedziby producenta, 
powoduje wydłużenie terminu naprawy. 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę w treści umowy §7 ust.3  
Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia (faksem lub e-mailem) usterki. W 
przypadku uszkodzeń wymagających odesłania wadliwego elementu do siedziby 

producenta lub sprowadzenia części zamiennych spoza terytorium Polski, naprawa 
gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych” 
 

Pytanie: 
dotyczy § 7 ust. 6 Umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 7 ust. 6 Umowy 
poprzez wskazanie, że przedmiot zamówienia będzie wymieniany na nowy dopiero 
przy konieczności 3 naprawy tego samego elementu? 

 
Uzasadnienie: 

Proponowana zmiana jest zgodna ze standardowymi warunkami gwarancji 
producentów przedmiotu umowy. Jej uwzględnienie może zatem przyczynić się do 
zwiększenia liczby ofert w postepowaniu poprzez złożenie ich przez podmioty, które 

nie chcą ponosić ryzyka związanego z koniecznością zaoferowania lepszych 
warunków gwarancyjnych niż to wynika z gwarancji producenta. 

Odpowiedź: 
Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w §7 ust. 6 umowy. 

 

 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 

 
         dr hab. Lucjan Jerzykiewicz 

 



 


