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Dotyczy zapytania ofertowego pn.  

Dostawa aparatury laboratoryjnej: 

1. 2 (dwóch) homogenizatorów przenośnych z końcówkami ze stali nierdzewnej w zestawie 

2. analizatora komórek opartego na zasadzie cytometrii przepływowej 

3. termocyklera 

do Katedry Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego 

znajdującej się przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu 

 
 
WYKONAWCY 

 
 
 
Sprawa: wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego  
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania części 2. wpłynęły pytania, na które Zamawiający 

udziela wyjaśnień poniżej. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w punkcie 11 Załącznika nr 1 (Opisu przedmiotu zamówienia) na:  Czas 

reakcji wynoszący 2 dni robocze, licząc od dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę zawiadomienia wysłanego pocztą email 

przez Zleceniodawcę. Czas reakcji rozumiany jest jako kontakt telefoniczny i/lub drogą mailową, mający na celu ustalenie 

przyczyny usterki, próbę zdalnego rozwiązania problemu oraz zakwalifikowanie zgłoszenia jako wymagającego interwencji 

serwisu.  

Prośba o zmianę tego zapisu wynika z potrzeby wcześniejszej diagnozy tego, co się dzieje z systemem, m. in. ściągnięcie 

i przeanalizowanie plików serwisowych z urządzenia tzw. „log” oraz analizę informacji od użytkownika, co się działo z 

systemem. Analizatory komórek naprawiane są wyłącznie w serwisie technicznym. Urządzenia te są na tyle małe i odporne 

na przewożenie, że producent tych urządzeń nie przewiduje wizyt serwisowych na miejscu u klienta. W ramach gwarancji, 

po wcześniejszym kontakcie z serwisem technicznym i zakwalifikowanie urządzenia do naprawy, użytkownik musi 

odpowiednio zapakować maszynę i odesłać na adres serwisu technicznego na koszt Zleceniobiorcy. 

odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań dotyczących obsługi serwisowej oferowanego urządzenia. 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę aparatu pełnowartościowego, ale używanego do celów demonstracyjnych czy 

wystawienniczych? 

odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę aparatu pełnowartościowego, ale używanego do celów demonstracyjnych czy 

wystawienniczych. 

 

 



W związku ze zmianą wymagań, Zamawiający do przedmiotowego postępowania, części 2., wprowadza następujące 

zmiany: 

 

1. załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, tabela 1.2, poz. 11 

było: 

Reakcja na zgłoszenie (pojawienie się serwisanta) w ciągu 24 godzin. 

jest: 

Reakcja na zgłoszenie (kontakt telefoniczny i/lub drogą mailową, mający na celu ustalenia przyczyny usterki, próbę 

zdalnego rozwiązania problemu oraz zakwalifikowanie zgłoszenia jako wymagającego interwencji serwisu) w ciągu 48 

godzin,  licząc od dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę zawiadomienia wysłanego pocztą email przez Zleceniodawcę. 

 

2. zapytanie ofertowe, dział II, pkt. 5 

było: 

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie/a było/y fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych. 

jest: 

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie/a było/y fabrycznie nowe (za wyjątkiem analizatora komórek – 

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia urządzenia używanego do celów demonstracyjnych czy 

wystawienniczych, ale pełnowartościowego), wolne od wad fizycznych. 

 

3. wzór umowy, § 6 ust. 3 

było: 

Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpienie do 

niezwłocznego usunięcia usterki), w terminie do 48 (24 dla analizatora komórek) godzin dni roboczych od zgłoszenia 

usterki. 

jest: 

Czas reakcji na zgłoszenie usterki (kontakt telefoniczny lub drogą mailową), w terminie do 48 godzin dni roboczych od 

zgłoszenia usterki, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia wysłanego pocztą email przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 
 
Ze względu na wprowadzone do zapytania ofertowego zmiany, Zamawiający wydłuża czas składania ofert do dnia: 

19.11.2018 r. do godziny 12:00. 

 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego, 
         Anna Masalska 
 


