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nr postępowania: BZP.2710.3.2020.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą 
elektroniczną wg rozdzielnika oraz 
zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 

pod nazwą: Dostawa systemu do analizy oddziaływań międzycząsteczkowych i kontroli 

jakości białka wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu i pełnej analizy danych 

eksperymentalnych dla Wydziału Biotechnologii Uwr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem 

pracowników w zakresie obsługi. 

 

INFORMACJA NR 4 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień treści i zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 

W konsekwencji zapoznania się z treścią wzoru umowy przedstawionego przez Państwa w 

przedmiotowym postępowaniu chciałbym złożyć listę pytań do przytoczonego wzoru: 

Pytanie 1. czy możliwa jest zmiana treści w: 

§2 pkt.2: brzmiący: Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i 

prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich – na : Wykonawca zapewnia, że przedmiot 

umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich oraz 

że jako sprzęt używany nosi ślady normalnego używania. 

Odpowiedź 1. Zamawiający nie zmienia zapisów w §2 pkt.2 Umowy. 

 

Pytanie 2. czy możliwa jest zmiana treści w : 

§2 pkt.5: brzmiący: Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy ujawniony na fakturze VAT zgodny 

będzie z rachunkiem bankowym ujętym w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej. – na : Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy ujawniony na 

fakturze VAT zgodny będzie z rachunkiem bankowym ujętym w wykazie podatników VAT, zgodnie z 

regułami prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji działalności Wykonawcy. 

Odpowiedź 2. Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w §2 pkt.5 Umowy: 

było: Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy ujawniony na fakturze VAT zgodny będzie z 

rachunkiem bankowym ujętym w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

zmienia się na: Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy ujawniony na fakturze VAT zgodny 

będzie z rachunkiem bankowym ujętym w wykazie podatników VAT, zgodnie z regułami prawnymi 

obowiązującymi w kraju rejestracji działalności Wykonawcy. 

 

Pytanie 3. czy możliwa jest zmiana treści w: 

§4 pkt.4: brzmiący: Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i termin dostawy. – na : 

Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i termin dostawy, po uprzednim pisemnym 

uzgodnieniu z osobą wyznaczoną po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź 3. Zamawiający nie zmienia zapisów w §4 pkt.4 Umowy 



 

Pytanie 4. czy możliwa jest zmiana treści w : 

§5 pkt.5: brzmiący: Wykonawca nie zobowiązuje Zamawiającego do przechowywania oryginalnych 

opakowań. W razie potrzeby transportu Wykonawca sam zabezpiecza reklamowany sprzęt. – na : 

Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania oryginalnych opakowań, lub w razie potrzeby 

transportu Zamawiający sam zabezpiecza reklamowany sprzęt zgodnie z wytycznymi Wykonawcy. 

Odpowiedź 4. Zamawiający nie zmienia zapisów w §5 pkt.5 Umowy. 

 

Pytanie 5. czy możliwa jest zmiana treści w : 

§5 pkt.6: brzmiący: Wykonawca wymienia w razie awarii podzespoły na identyczne z uszkodzonymi 

– na : Wykonawca wymienia w razie awarii podzespoły na identyczne z uszkodzonymi lub tożsame z 

nimi co do jakości i funkcji. 

Odpowiedź 5. Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w §5 pkt.6 Umowy: 

było: Wykonawca wymienia w razie awarii podzespoły na identyczne z uszkodzonymi. 

zmienia się na: Wykonawca wymienia w razie awarii podzespoły na identyczne z uszkodzonymi lub 

tożsame z nimi co do jakości i funkcji. 

 

Pytanie 6. czy możliwe usunięcie w §5 pkt.10 podpunktu „Nr seryjny oprogramowania” ponieważ 

nasze oprogramowanie nie ma takich oznaczeń. 

Odpowiedź 6. Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w §5 pkt.10 Umowy wykreśla podpunkt 

pn.: „Nr seryjny oprogramowania”. 

 

Pytanie 7. czy możliwa jest zmiana treści w: 

§5 pkt.11: brzmiący: Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia : 

§  dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (podpisana karta 

gwarancyjna lub inny równoważny dokument zawierający informacje o udzielonej gwarancji); 

– na : Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia podpisaną kartę gwarancyjną lub inny 

równoważny dokument zawierający informacje o udzielonej gwarancji 

     atesty, certyfikaty Unii Europejskiej CE  zezwalające na jej używanie w Polsce, metki fabryczne, 

etykiety, itp. 

– na : atesty, certyfikaty Unii Europejskiej CE  zezwalające na jej używanie na obszarze Unii 

Europejskiej, metki fabryczne, etykiety, itp. 

Odpowiedź 7. Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść dwóch podpunktów w §5 

pkt.11 Umowy: 

a) było: dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (podpisana karta 

gwarancyjna lub inny równoważny dokument zawierający informacje o udzielonej gwarancji) 

zmienia się na: podpisaną kartę gwarancyjną lub inny równoważny dokument zawierający 

informacje o udzielonej gwarancji. 

b) było: atesty, certyfikaty Unii Europejskiej CE zezwalające na jej używanie w Polsce, metki 

fabryczne, etykiety, itp. 

zmienia się na: atesty, certyfikaty Unii Europejskiej CE  zezwalające na jej używanie na obszarze 

Unii Europejskiej, metki fabryczne, etykiety, itp.  

 

Pytanie 8. czy możliwa jest zmiana treści w : 

§5 pkt.12: brzmiący: Zamawiający zobowiązuje się do zbadania sprawności dostarczonego 

przedmiotu zamówienia w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 5 dni roboczych od daty wydania. – 

na: Zamawiający zobowiązuje się do zbadania sprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia w 

dniu instalacji i uruchomienia sprzętu, wraz z wykonaniem i podpisaniem protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

Odpowiedź 8. Zamawiający nie zmienia zapisów w §5 pkt.12 Umowy. 

 



Pytanie 9. czy możliwa jest zmiana treści w : 

§7 pkt.3: brzmiący: Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc 

od dnia zgłoszenia usterki – na : Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym 

niż 20 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia usterki 

Odpowiedź 9. Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w §7 pkt.3 Umowy: 

było: Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia 

zgłoszenia usterki 

zmienia się na: Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych 

licząc od dnia zgłoszenia usterki. 

 

Pytanie 10. czy możliwa jest zmiana treści w : 

§7 pkt.6: brzmiący: Liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia uprawniających 

do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy wynosi 3 – na : Liczba napraw gwarancyjnych tego 

samego elementu urządzenia uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na inny, całkowicie 

sprawny w porównywalnym stanie zużycia wynosi 3 

Odpowiedź 10. Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w §7 pkt.6 Umowy: 

było: Liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia uprawniających do wymiany 

przedmiotu zamówienia na nowy wynosi 3. 

zmienia się na: Liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia uprawniających do 

wymiany przedmiotu zamówienia na inny, całkowicie sprawny w porównywalnym stanie zużycia 

wynosi 3. 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmieniony Wzór umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ), 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 38 ust. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 6.04.2020 r. do godz. 10:00, 

- otwarcie ofert: dnia 6.04.2020 r. do godz. 10:30. 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

 

 

 


