
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wrocław, 30 listopada 2016 

 
Dotyczy :Postępowanie: WB.2410.13.2016.RM  

 

Uczestnicy Postępowania  
 

 Dotyczy Zapytania ofertowego  pn. Dostawa termocyklera gradientowego wraz  z instalacją i 

przeszkoleniem pracowników Zakładu Genomiki Wydziału Biotechnologii znajdującego  się przy ul. F. 

Joliot-Curie 14a we Wrocławiu.  

 

Odpowiedzi do Zapytania nr 2 

 

1. Wzór umowy,  §6, ustęp 5. 
 Zamawiający zapisał: 

„Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy wynosi 5” 
 
Uprzejmie prosimy o usunięcie w/w zapisu. Producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować, w ramach 
gwarancji nie przewiduje wymiany sprzętu ze względu na daną liczbę napraw podczas gwarancji. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie. 
  

2. Wzór umowy,  §6, ustęp 6. 
Zamawiający zapisał: 
„Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do usunięcia wad nie dopełni tego obowiązku wymiany 
przedmiotu zamówienia na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w ciągu 14 dni 
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy 
zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.” 
 
Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: 
„Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do usunięcia wad nie dopełni tego obowiązku wymiany 
przedmiotu zamówienia na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w ciągu 14 dni 
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy przy pomocy autoryzowanego 
przez producenta serwisu na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia 
przysługujące mu na podstawie umowy.” 
 
Prośbę naszą motywujemy tym, iż w przypadku napraw wykonanych przez nieautoryzowany przez 
producenta serwis, gwarancja ulega przerwaniu. 
 



 

 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie. 

  
1. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie aparatu z instrukcją w języku angielskim? 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie. 

 
2. Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z dostawy wraz z Systemem katalogu części zamiennych? 

Odpowiedź; 
Tak, Zamawiający zgadza się zrezygnować z katalogu części zamiennych przy dostawie, zapis 
zostanie wykreślony z umowy. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby bieg terminu gwarancji rozpoczynał się w dniu odbioru 
przedmiotu umowy? 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający podtrzymuje zapis w umowie. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w paragrafie 6 punkcie 1 czas reakcji na zgłoszenie usterki 
rozumiany był jako pojawienie się inżyniera serwisowego, lub kuriera po odbiór uszkodzonego 
systemu? Jednocześnie w przypadku odbioru systemu, na czas naprawy zostanie dostarczony 
aparat zastępczy. Ze względu na fakt dostarczenia sprzętu zastępczego prosimy także o wydłużenie 
czasu naprawy gwarancyjnej do 21 dni od daty zgłoszenia usterki. 

            Odpowiedź; 
           Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

5. Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania system wyposażony w funkcję gradientu w formacie 
VeriFlex tzn. blok podzielony jest na 6 niezależnych stref umożliwiających niezależne (nieliniowe) i 
precyzyjne ustawiane temperatury w poszczególnych strefach. (Użytkownik ma kontrolę nad 
temperaturą w poszczególnych strefach, samodzielnie ją definiuje)? W jednym eksperymencie 
można ustawić 6 różnych temperatur. 
Odpowiedź: 
Nie,  Zamawiającemu zależy na  gradiencie w 12 dołkach. 

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania system wyposażony w blok 96-well 0,2 ml umożliwiający 
pracę z płytkami 96-well 0,2ml, paskami probówek oraz pojedynczymi probówkami, przy braku 
możliwości pracy z probówkami 0,5 ml, ale gwarantujący szybkość zmiany temparatury 6 C/s? 
Odpowiedź: 
Nie, Wymagane są również próbówki 0.5 ml, w przypadku pracy z większą ilością substancji. 

7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania model wyposażony w kolorowy dotykowy wyświetlacz. 
Podczas edycji programów lub nadawania nazw klawiatura wyświetlana jest na ekranie dotykowym, 
zewnętrzna klawiatura nie jest potrzebna. 
Odpowiedź: 
Nie, Wyświetlacze te charakteryzują się mniejszą trwałością i czytelnością. 

8. Czy Zamawiający dopuści system, który nie daje możliwości podłączenia 2 modułów eco 
termocyklerów. System natomiast daje możliwość prostej wymiany bloków. W ofercie producenta 
znajdują się bloki m.in. 2 * 96 0,2 ml well, które umożliwią zwiększenie przepustowości pracy 
systemu. Jak i blok 3 * 32, który daje możliwość pracy w tym samym czasie 3 użytkownikom. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiającemu zależy na rozbudowie systemu w przyszłości. 

9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania system, który oprócz możliwości podłączenia do 
internetu za pomocą kabla sieciowego pozwala także na łączność bezprzewodową WiFi? 

            Odpowiedź: 
               Tak, Zamawiający dopuści system, który ma możliwość podłączenia do Internetu. 

10. Czy Zamawiający dopuści system o wymiarach 27.2 x 33.0 x 56.5 cm i wadze 18,8 kg?  
     Odpowiedź: 
      Tak, Zamawiający dopuści termocykler podanych wymiarach i wadze. 



 

 

11. Czy Zmawiający dopuści termocykler generujący hałas < 50dB? 
         Odpowiedź: 
         Tak, Zamawiający dopuści termocykler generujący hałas < 50dB. 

 

 

 

  W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Renata Michałowska 

 


