
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.37.2017.RM 

 

Wrocław, dnia 17 listopada  2017 roku 

 

Uczestnicy Postępowania  

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: 

 Dostawa wirówek oraz mikrowirówek dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

znajdującej się przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania:  

Zadanie1:Dostawa wirówki mikrolitrowej (1szt) dla Zakładu Biotransformacji, 

Zadanie2:Dostawa miniwirówki (1szt)  dla Zakładu Biologii Molekularnej Komórki,  

Zadanie 3: Dostawa miniwirówek laboratoryjnych (2szt ) dla Zakładu Mikrobiologii Molekularnej oraz 

Zakładu Chemii Biologicznej,  

Zadanie 4: Dostawa wirówki do płytek (1szt) dla Pracowni Białek Jądrowych 

 

Informacja nr 3 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 

następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust.1 i 2 Prawo zamówień publicznych 

( DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.): 

Pytania od Wykonawcy : 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. zapytania: 

 

1. Dotyczy § 5 ust. 15 wzoru umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego w §5 ust. 15 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 taka zmianę. 

 

 

 



 

 

2. Dotyczy § 7 ust. 4 wzoru umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 7 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 będąc jedynie dystrybutorem przedmiotu umowy nie trzyma jego stanów magazynowych, 

zatem prosimy 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 taka zmianę . 

3. Dotyczy § 7 ust. 6 wzoru umowy. 

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

następującą: 

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

na nowy wynosi 5.  

 

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. 

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

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Dr Marta Kołodziejczak 

 

  

  

 


