
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.39.2017.RM 

 

Wrocław, dnia 05 grudnia  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 wytrząsarek, rotatora, termostatu blokowego, 

mieszadeł magnetycznych, aparatu do transferu półsuchego  dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z 

instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 7 zadań: 

Zadanie 1: Dostawa wytrząsarek rolkowych (4szt), wytrząsarki orbitalnej (1szt) dla Wydziału 

Biotechnologii  

Zadanie 2: Dostawa wytrząsarek typu vortex (5szt), rotatora (1szt), wytrząsarki (1szt) oraz termostatu 

blokowego (1szt) 

Zadanie 3: Dostawa wytrząsarek cyfrowych (2szt ), wytrząsarek orbitalnych (2szt) , wytrząsarki typu Vortex 

(2szt), wytrząsarek Vortex mixer cyfrowych (2szt), rotatora na probówki z wyposażeniem (2szt), mieszadła 

magnetycznego (1szt), aparatu do transferu półsuchego (1szt) 

Zadanie 4: Dostawa wytrząsarek typu vortex (4szt) 

Zadanie 5:Dostawa wytrząsarki kołyskowej o ruchu kołyszącym (1szt) 

Zadanie 6: Dostawa wytrząsarek typu vortex (2szt) oraz wytrząsarki laboratoryjnej (1szt) 

Zadanie 7: Dostawa wytrząsarek typu vortex (15szt), mieszadeł magnetycznych (5szt), mieszadeł 

magnetycznych z płytą grzejną (5szt) oraz mieszadeł magnetycznych do 5l (4szt)  

Odpowiedzi na Pytania, ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

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 Ustawy PZP. oraz zmienia się 

treść SIWZ w trybie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( DZ. U. z 

2015 r. poz. 2164 ze zm.): 

 

Pytania od Wykonawcy 1: 

Dotyczy: Zadania nr 1 poz. 1 ( Wytrząsarka rolkowa) 

 



 

 

 

Pytanie : Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby rolki nie były autoklawowalne, a sterylizowane roztworem 

alkoholu? 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby rolki  nie były autoklawowalne, ale  sterylizowane 

roztworem alkoholu. 

 

 

Pytanie 1: dotyczy: & 7 ust. 1 umowy:  

 

     Czy zamawiający dopuści z racji niewielkich gabarytów urządzenia, serwis w siedzibie Wykonawcy, 

gdzie wykonawca odbierze na własny koszt urządzenie, a po naprawie gwarancyjnej dostarczy je z 

powrotem do siedziby Zamawiającego? 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z § 7 ust.4 umowy. 

 

Pytanie:  numer 2 dotyczy: & 5 ust. 15 umowy: 

 

Zamawiający przewidział, że: „ W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwy towar 

Wykonawcy na jego koszt, który wymieni go w terminie 5 dni roboczych, bądź uzupełni braki w tym 

terminie.  

 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wykreślenie ostatniego zdania ww. § 7 ust. 4 

Umowy i zastąpienia go procedurą rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z którą Wykonawca będzie 

zobligowany do: 

 

a) przyjęcia zgłoszenia reklamacji, 

b) potwierdzenia otrzymania zgłoszenia reklamacji, 

c) zbadania i rozpatrzenia reklamacji, 

d) podjęcia działań będących wynikiem tego rozpatrzenia, 

 

bez narzucania Wykonawcy, że w każdym wypadku musi dojść do wymiany towaru. 

 

Wykonawca zwraca uwagę, że niezgodności jakościowe mogą być wynikiem nieprawidłowego działania lub 

zaniechania po stronie Zamawiającego (np. niewłaściwego przechowywania, nieprawidłowej procedury, 

działania niezgodnego z zaleceniami producenta itp.) – takie sytuacje nie powinny obciążać Wykonawcy. 

 

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

 

 

Pytania od Wykonawcy 2 

Dotyczy  zadania 4 pn: Dostawa wytrząsarek typu vortex (4szt) 

1. Czy Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o większej średnicy orbity, tj 4,5 zamiast 4 mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o takich wymiarach. 

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wymiarach (szer. X gł. X wys.) 150 x 165 x 130 mm lub 180 x 

220 x 70 mm? 

Odpowiedź: NIE, Zamawiający  nie dopuści  urządzenia o wymiarach (szer. X gł. X wys.) 150 x 165 x 130 

mm lub 180 x 220 x 70 mm. Podane wymiary są dla nas nieodpowiednie (urządzenie  za długie i za 

szerokie) .  Zamawiający potrzebuje  urządzeń typu vortex zajmujących jak najmniejszą powierzchnię, 

ponieważ będą umieszczone w komorze laminarnej. 



 

 

 

3. Czy listę „Akcesoria – wyposażenie dodatkowe” należy rozumieć jako akcesoria, które mają być 

zaoferowane czy raczej możliwość pracy urządzenia z osobno zakupionymi dedykowanymi 

akcesoriami? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie  wymaga zaoferowania akcesoriów. Potrzebne nam jest urządzenie, 

które będzie miało możliwość pracy z różnymi nakładkami do różnych probówek, płytek itp.  

Zamawiający popełnił błąd w opisie  minimalnych wymagań technicznych   

 (Załącznik nr 5.4 do SIWZ, zadanie 4) 

Prawidłowy opis powinien brzmieć w zakresie Akcesoria-wyposażenie opcjonalne: Wymaga się 

urządzeń z możliwością doposażenia w przyszłości w akcesoria – wyposażenia opcjonalne: 

4.       Czy w ramach akcesoriów Zamawiający dopuszcza: 

a.       nakładkę uniwersalną, podstawa Ø96 mm zamiast Ø100 mm? 

b.      adapter na 21 sztuk probówek 1,5/2,0 ml zamiast 15x1,5/2,0 ml? 

c.       adapter na 5 sztuk probówek 15 ml zamiast 8x 15 ml lub ewentualnie adapter do 

samodzielnego wycięcia 8 otworów o śr 16 mm? 

Odpowiedź: Odpowiedź proszę znaleźć w pkt.3 

Dotyczy  zadania 7 pn: Dostawa wytrząsarek typu vortex (15szt), mieszadeł magnetycznych (5szt), 

mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną (5szt) oraz mieszadeł magnetycznych do 5l (4szt)  

1. Czy Zamawiający dopuszcza mieszadło magnetyczne do 8l (punkt 2.) o wymiarach 171 x 190 x 75 mm tj. o 

1 mm szersze od wymaganego? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne do 8l ( punkt 2 ) o wymiarach 171 x 190 x 

75 mm tj. o 1 mm szersze od wymaganego. 

2. Czy Zamawiający dopuszcza mieszadło do mikrotitracji (pkt 4.) o wymiarach [ szer. x gł. x wys.] 120 x 128 

x 48 mm zamiast o wysokości 5 mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza mieszadło do mikrotitracji (pkt 4.) o wymiarach [ szer. x gł. x 

wys.] 120 x 128 x 48 mm.  

Zamawiający popełnił pomyłkę pisarską w opisie  minimalnych wymagań technicznych   

 (Załącznik nr 5.7 do SIWZ, zadanie 7) w odniesieniu do wymaganych wymiarów maksymalnych  

  Prawidłowy Opis powinien brzmieć: Wymiary maksymalne do [mm] 130 x 150 x 50 [szer. x gł 

x wys.] 

3. Czy Zamawiający dopuszcza mieszadło do mikrotitracji (pkt 4.) o masie 0,55 kg? 



 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści  mieszadła do mikrotitracji (pkt 4.) o masie 0,55 kg. 

Pytania od Wykonawcy 3 

Dotyczy projektu umowy § 5 ustęp 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru do 15 dni roboczych? 
 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędny jest odbiór przedmiotu reklamacji, 

przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji (w tym wysłanie do producenta i jego analiza). Biorąc pod uwagę ten 

aspekt, jak również i fakt, iż nasze produkty produkowane są i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin jest 

niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych. 

 

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

 
3. Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 4 dni roboczych? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

 
6. Dotyczy wzoru umowy , § 7, ustęp 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania naprawy do 15 dni roboczych? 
 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędny jest odbiór przedmiotu reklamacji, 

przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji (w tym wysłanie do producenta i jego analiza). Biorąc pod uwagę ten 

aspekt, jak również i fakt, iż nasze produkty produkowane są i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin jest 

niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych. 

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

 

5. Dotyczy projektu umowy  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy, że „przed odstąpienie od umowy bądź dokonaniem zakupu 

interwencyjnego  Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 10-dniowy termin na usunięcie uchybień ”? 

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

 

4. Pytanie odnośnie limitu kar umownych  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o górnym limicie kar umownych w wysokości 10% wartości 

umowy? 
 

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż brak górnego limitu kar umownych może doprowadzić do sytuacji, w której wysokość kar 

opisanych przewyższy wysokość kary za odstąpienie od umowy. 
 

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

 

7. Dotyczy wzoru umowy , § 7, ustęp 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu  § 7 ustępu 3, o sprzęcie zastępczym? 
 

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

11. Dotyczy kar umownych 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu iż kary za jedno przewinienie nie mogą się sumować ? 

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

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. 

- składanie ofert: do dnia 11.12.2017 do godz.10:00 



 

 

-otwarcie ofert: dnia 11.12.2017, o godz.10:30 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Zgodnie z dyspozycją art.38 ust.4a pkt. 1) Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 

Zatwierdzam 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

 

 

 

 

  

  

 


