
 

 

 

Postępowanie: WB.2410.18.2017.RM  

Wrocław, 30 czerwca 2017  

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

                                                                             uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

 

Informacja nr 3  

Dotyczy: Dostawa aparatu do RT-qPCR wraz z akcesoriami (1szt),  Dostawa komory do pracy sterylnej  

z laminarnym przepływem powietrza  (1szt), Dostawa miniwirówek (3szt) i Wirówki stołowej  (1SZT), wytrząsarek  z  

platformą naciskową (2szt) dla Pracowni Białek Jądrowych wraz z dostawą i przeszkoleniem pracowników w zakresie 

obsługi- 3 zadania. 

Zadanie 1: Dostawa aparatu do reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (real-time PCR)wraz z akcesoriami 

(1szt) 

Zadanie 2: Dostawa komory do pracy sterylnej z laminarnym przepływem powietrza (1szt) 

Zadanie 3: Dostawa miniwirówek (3szt) i Wirówki stołowej  (1SZT), wytrząsarek  z  platformą naciskową (2szt) 

 

 

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy nr 6 

1. Dotyczy SIWZ, OPISU SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (IV), ustęp 5, litera b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie specyfikacji technicznej, wydruku ze strony internetowej 

producenta lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego wymagania Zamawiającego w języku polskim 

lub angielskim? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

2. Dotyczy załącznika nr 1.1, opisu przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej – wymagań 
minimalnych – parametrów technicznych, ustęp 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia bez oprogramowania do HRM? Oprogramowanie 
HRM jest opcją płatną, co znacząco wpłynie na wartość końcową ceny urządzenia? 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia bez oprogramowania HRM. 

3. Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy paragraf 4 ustęp 1b 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzanie szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy w 
terminie do 21 dni od daty dostawy? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

 

4. Dotyczy załącznik nr 3, wzór umowy paragraf 4 ustęp 5a 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji w języku polskim lub angielskim? Konieczność 
przygotowanie instrukcji obsługi w języku polskim znacząco wpłynie na końcową wartość ceny urządzenia. 

 

Odpowiedź: 

        Tak, Zamawiający wyraża zgodę na instrukcję w języku angielskim. 

5. Dotyczy załącznik nr 3, wzór umowy paragraf 4 ustęp 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego produktu z 3 do 21 dni?  
Jako, że oferowane urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi uzupełnienie braków, bądź wymiana 
wadliwego towarów w terminie 3 dni jest niemożliwa.  

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę na 21 dni, wyraża zgodę na zmianę do 10 dni ( zgodnie z odpowiedzią na 

zapytanie innego wykonawcy). 

 

6. Dotyczy załącznika nr 3, wzór umowy paragraf 6 ustęp 3: 
Prośba o modyfikację zapisu zgodnie wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej:  
Czas reakcji na zgłoszenie usterki (kontakt inżyniera serwisowego z użytkownikiem oraz przystąpienie do 
niezwłocznego usunięcia usterki), w terminie do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia usterki.  

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

 

 

7. Dotyczy załącznika nr 3, wzór umowy paragraf 6 ustęp 4: 
- Prośba o modyfikację zapisu zgodnie wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej:  
Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia 
(faksem lub pocztą elektroniczną) usterki.  
- Prośba o usunięcie fragmentu zapisu dotyczącego dostawy aparatu zastępczego 

Ze względu na fakt, że oferowane urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi, często konfigurowanymi 
zgodnie z wymaganiami oraz potrzebami użytkownika końcowego, firma nie posiada jednostek zastępczych, 
które można by dostarczyć na czas naprawy     

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 4 wzoru umowy na następujący: 

 Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia 

(faksem lub pocztą elektroniczną) usterki. Na czas naprawy dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, Wykonawca na żądanie 



Zamawiającego  dostarcza na własny koszt sprzęt zastępczy o co najmniej takich samych parametrach, następnego 

dnia roboczego po zabraniu sprzętu do naprawy. 

 

 

8. Dotyczy załącznika nr 3, wzór umowy paragraf 6 ustęp 7: 
Prośba o modyfikację zapisu: 
Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia lub jego podzespołu  na nowy 
przedmiot lub nowy podzespół wynosi 5. Wymiana nastąpić powinna w terminie 21 dni od dnia powiadomienia o 
kolejnej usterce. 

 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

 

 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Renata Michałowska 

 


