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Dotyczy: postępowania na dostawę wirówki wysokoobrotowej oraz wy-
sokoenergetycznego młyna kulowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego 
 
 

 
 

 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 

 
 

 
Dotyczy zadania nr 1 

 

Pytanie 1 
Czy do postępowania Zamawiający dopuści rotor kątowy metalowy na 6 próbó-

wek po 85 ml w zamian za rotor kątowy metalowy na 4 próbówki po 100 ml? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 
 

Pytanie 2 
Czy do postępowania Zamawiający dopuści wirówkę o maksymalnym RPM 

14300? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę w specyfikacji. Minimalna wartość 
maksymalnego RPM to 15000. 

 
Pytanie 3 
Czy w punkcie "pojemniki na próbówki do wirnika", chodzi o wirnik  

horyzontalny ? 
 

Odpowiedź: 
Nie. Chodzi o pojemniki na probówki do wirnika kątowego jak w specyfikacji. 
  

 
Dotyczy § 7 ust. 2 Wzoru umowy 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wska-

zanego w § 7 ust. 2 Wzoru umowy czasu reakcji serwisowej do 72 godzin? 
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Uzasadnienie: 

Czas reakcji bywa z reguły interpretowany jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

awarii. Jeśli Zamawiający wymaga, aby był to czas na podjęcie naprawy, Wyko-

nawca prosi o wskazanie terminu, który umożliwi należyte wywiązanie się z tego 

obowiązku, zwłaszcza w sytuacji kiedy zgłoszenie nastąpiłoby tuż przed dniami 

wolnymi od pracy (weekend, dni świąteczne). 

 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wskazanego w § 7 ust. 2 Wzoru 

umowy czasu reakcji serwisowej do 72 godzin. 
 

 

Dotyczy § 7 ust. 6 Wzoru umowy 
 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie wska-

zanej w § 7 ust. 6 Wzoru umowy ilości napraw gwarancyjnych tego samego ele-

mentu uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy do 3 napraw 

tego samego elementu? 

 

Uzasadnienie: 

Wykonawca prosi o dostosowanie tego wymogu do warunków gwarancji produ-

centa przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na na zwiększenie wskazanej w § 7 ust. 

6 Wzoru umowy ilości napraw gwarancyjnych tego samego elementu uprawniają-

cych do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy do 3 napraw tego samego ele-

mentu. 
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