
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2710.8.2020.RM 

 
    Wrocław, dnia  28 maja 2020 roku 

 
Uczestnicy Postępowania  

 

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa chromatografu typu FPLC do Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843  

z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej służącej wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji 

masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8. 

 

Informacja nr 1 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły następujące 

pytania, na które udziela się odpowiedzi zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

Pytania od Wykonawcy 1: 

 
 Zapytania do umowy  

Par. 6 ust. 3 - „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie zdalnej obsługi serwisowej, w tym na zdalną 

reakcję na zgłoszenie usterki we wskazanym terminie 72h? Natura zgłoszonej awarii może pozwalać na zdalne 

przeprowadzenie naprawy lub diagnostyki systemu FPLC, w związku z tym, nie do każdej awarii konieczna jest 

wizyta inżyniera. Czy Zamawiający dopuszcza aby w takich wypadkach czas reakcji był liczony od momentu 

zgłoszenia usterki do rozpoczęcia zdalnej pomocy?”  

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

Par. 6 ust. 4 - „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie zgłoszonej awarii w sytuacji, 

gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z poza obszaru UE do 30 dni? Zdarza się, iż ze względu na 

okoliczności niezależne od Wykonawcy import części zamiennych z krajów poza UE wydłuża się, co ma bezpośredni 

wpływ na czas wykonywania naprawy. W związku z tym prosimy o dopuszczenie wyjątkowo dłuższego terminu na 

realizację naprawy w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia takich części zamiennych spoza obszaru 

UE.”  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

Par. 9 ust. 1 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących wysokości kary umownej  

 i pozostawienie jednej stawki 0,1% wartości brutto umowy w przypadku wystąpienia nieterminowej realizacji 

usług? Jednocześnie zwracamy uwagę, że kara umowna stanowi substytut odszkodowania i powinna być naliczana 

w przypadku zawinionego działania. W związku z tym prosimy o zamianę słowa "opóźnienie" na słowo "zwłoka". 

Podsumowując, zwracamy się z prośbą o zastąpienie par. 9 ust. 1 następującym brzmieniem:  



 

 

„Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary 

umownej w wysokości 0,1% wartości brutto całego wynagrodzenia określonego w § 3 umowy za każdy dzień 

zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpić od umowy.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę umowy. 

Zapytania do SIWZ  

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z przedstawienia dokumentów poświadczających należyte 

wykonanie dostaw – referencje? W wyniku sprzedaży części biznesu Biopharma z GE Healthcare do Danaher, 

został w Polsce został powołany nowy podmiot, który kontynuuje działalność GE Healthcare. Jednak okres 

prowadzenia działalności nowej spółki jest zbyt krótki aby można było przedstawić w/w dokumenty.”  

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje dokumenty poświadczające należyte wykonanie dostaw (referencje) 

wystawione dla poprzedniego podmiotu tj. GE Healthcare. 

 
 
 
 

Z poważaniem 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Mgr Renata Michałowska 

  
  
 


