
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.19.2017.RM  

Wrocław, 29 czerwca 2017  

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

                                                                             uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

 

Informacja nr 2 

Dotyczy: Dostawa komory laminarnej dla Zakładu  Biochemii  Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego znajdującego  się przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu wraz z dostawą, uruchomieniem i 

przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.  

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 2 

1. Dotyczy § 4 ust. 8 wzoru umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego w § 4 ust. 8 wzoru umowy 

terminu na wymianę/uzupełnienie braków stwierdzonych przy dostawie do 10 dni roboczych? 

 

Uzasadnienie: 

Wykonawca prosi o wskazanie terminu pozwalającego na należyte wykonanie ww. obowiązków bez ryzyka 

ponoszenia dodatkowych kar z tego tytułu. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

2. Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 4 wzoru umowy w ten sposób, iż termin 

naprawy będzie wynosił 14 dni roboczych, a zapis dotyczący obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego 

zostanie wykreślony? 

 

Uzasadnienie: 

Wykonawca prosi o liczenie terminu naprawy w dniach roboczych, a ponadto, w związku z tym, że będąc jedynie 

dystrybutorem przedmiotu umowy nie trzyma jego stanów magazynowych, o rezygnację z zapisu dot. obowiązku 

zapewniania urządzenia zastępczego. Wystarczającą motywacją dla należytego wykonywania obowiązków 

gwarancyjnych są wszak kary umowne, które Zamawiający może naliczać. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 



3. Dotyczy § 6 ust. 7 wzoru umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 6 ust. 7 wzoru umowy na następującą: 

„Liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na 

nowy wynosi 5. Wymiana nastąpić powinna w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia o kolejnej 

usterce.” 

 

Uzasadnienie: 

Wykonawca prosi o uwzględnienie, iż 5 usterka tego samego elementu powoduje obowiązek wymiany urządzenia. 

W przeciwnym wypadku 5 usterek nieistotnych elementów przedmiotu umowy mogą powodować konieczność 

dostarczenia nowego urządzenia, co jest zbyt dużym obciążeniem dla Wykonawcy. Prosimy również o liczenie 

terminu wymiany w dniach roboczych. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

 

4. Dotyczy § 6 ust. 8 wzoru umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 6 ust. 8 wzoru umowy? 

 

Uzasadnienie: 

W razie opóźnienia w wymianie przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, co 

jest wystarczającym narzędzie do motywowania Wykonawcy do wykonania jego obowiązków wynikających z 

gwarancji. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

 

5. Dotyczy § 10 ust. 2-5 wzoru umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanych w § 10 ust. 2-5 wzoru umowy kar 

umownych z 0,5% za dzień do 0,2% za dzień? 

 

Uzasadnienie: 

Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar, co może mieć pozytywny wpływ na ilość ofert złożonych w 

odpowiedzi na niniejsze zapytanie z uwagi na zmniejszenie ryzyka związanego z realizacją umowy. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

 

6. Dotyczy § 10 ust. 2 wzoru umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 10 ust. 2 wzoru umowy w ten sposób, iż 

termin na usunięcie wad będzie uzgadniany przez Strony, a nie wyznaczany przez Zamawiającego? 

 

Uzasadnienie: 

Wykonawca jako profesjonalista posiada wiedzę z zakresu serwisowania przedmiotu umowy, stąd jego wskazania 

co do terminu dokonania w sposób należyty napraw powinno być brane pod uwagę przy określaniu terminu 

naprawy. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

 

 



Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 3 

1. Czy Zamawiający dopuści komorę o szerokości zewnętrznej 1380 mm czyli szerszą jedynie o 3 cm? 

Dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania co jest korzystne 

dla Zamawiającego. Jeżeli nie proszę o argumentację. 

Odpowiedź: 

Nie. Szerokość stołu laminarnego jest kluczowa ze względu na przewidziane  przez Zamawiającego miejsce w 

laboratorium. 

2. Czy Zamawiający dopuści komorę o szerokości wewnętrznej 1230 mm czyli węższą jedynie o 2 cm? 

Dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania co jest korzystne 

dla Zamawiającego. Jeżeli nie proszę o argumentację. 

Odpowiedź: 

Tak, szerokość miejsca roboczego nie ma tak dużego znaczenia i jeśli nie odbiega znacząco od specyfikacji, może być 

zaakceptowana. 

3. Czy Zamawiający dopuści komorę o kącie nachylenia szyby 4°, czyli jedynie 3 stopnie mniejszym od 

wymaganego ,co nie wpływa na zmianę komfortu pracy? Dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania znacznie 

zwiększy konkurencyjność postępowania co jest korzystne dla Zamawiającego. Jeżeli nie proszę o argumentację. 

Odpowiedź: 

Tak. Nachylenie szyby ma wprawdzie duże znaczenie dla komfortu pracy, jednakże nachylenie 4 stopnie 

Zamawiający może zaakceptować. 

4. Czy Zamawiający dopuści komorę z oświetleniem 1200 lux ?Dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania 

znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania co jest korzystne dla Zamawiającego. Jeżeli nie proszę o 

argumentację. 

Odpowiedź: 

 Tak, 1200 lux odbiega nieznacznie od podanych parametrów. Zamawiający wyraża zgodę na taka zmianę. 

5. Czy Zamawiający uzna za parametr równoważny zaoferowanie komory ze ścianami bocznymi pełnymi, 

podwójnymi utrzymanymi w podciśnieniu co znacznie zwiększa bezpieczeństwo w stosunku do ścian przeszklonych? 

Dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania co jest korzystne 

dla Zamawiającego. Jeżeli nie proszę o argumentację. 

Odpowiedź: 

Nie, warunek pracy z możliwością wizualnej kontroli pracy na sąsiednim stole laminarnym jest kluczowy, 

szczególnie, jeśli dotyczy pracy wieloosobowej, na przykład podczas szkolenia nowych pracowników. 

 

6. Czy Zamawiający uzna za parametr równoważny zaoferowanie komory z wyświetlaczem LCD sterowaną za 

pomocą intuicyjnych przycisków membranowych z piktogramami ? Dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania 

znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania co jest korzystne dla Zamawiającego. Jeżeli nie proszę o 

argumentację. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie. 

 

 

 

 



Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 4 

 

1. Czy Zamawiający dopuści komorę o szerokości przestrzeni roboczej 1105 mm? 

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

2. Czy Zamawiający dopuści komorę, której lampa może znajdować się w wysuwanej szufladzie umieszczonej pod 
blatem? 

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę , lampa ma być wbudowana na stałe i sterowana 

z panelu czołowego. 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Renata Michałowska 

 


