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       ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
    do postępowania nr ZP/348/008/D/08 
 
 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  

 
-systemu bioreaktora stalowego (ze stali kwasoodpornej) o pojemności roboczej w 
zakresie 10- 12,5L 
-urządzenia wytwarzania medium technologicznego w zakresie niskich temperatur (do -
90°c) i wysokich (do 200°C), z programowaniem temperatury i pompą cyrkulacyjną i 
podstawowym oprzyrządowaniem kontrolno-pomiarowym, nazywanego dalej „kriostat” 
dla  Wydziału Chemicznego. 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 31.12.2008 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie 
Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o brzmieniu: 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować 14 tygodniowy termin dostawy i wprowadzić 
odpowiednie zmiany do siwz? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie zaakceptuje. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§ 6 punkt 1) na: 
„Za opóźnienie w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 150 zł brutto za każdy dzień 
opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 
realizacji włącznie .Kara umowna zostanie potrącona przez Zamawiającego z należności do zapłaty 
wynikającej z faktury Wykonawcy” 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej za zwłokę w wymianie towaru 
wadliwego na nowy, wolny od wad z 300zł do 150zł brutto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od 
pierwszego dnia po upływie terminu wymiany towaru do dnia wymiany włącznie? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy(wzór umowy §7 punkt 3) na : Czas reakcji 
na zgłoszenie usterki (obejmujący co najmniej rozmowę telefoniczną mającą na celu określenie 
zakresu usterki lub stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpienie do 
niezwłocznego usunięcia usterki) w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zgłoszenia usterki”? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



Pytanie: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy §7 punkt 4 na: „Naprawa gwarancyjna będzie 
wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia usterki (faksem lub 
telefonicznie) a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta 56 dni” 
Dzięki tej zmianie Wykonawcy którzy sprowadzają części od producenta będą mogli dotrzymać 
terminu naprawy. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający zmieni zapis umowy §8 punkt 2 na : w sprawach nieuregulowanych 
postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp 
nie stanowią inaczej a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego 
przez właściwy Sąd powszechny” 
Odpowiedź: 
Nie Zamawiający nie zmieni. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający w §3 pkt 4 projektu umowy umieści zapis gwarantujący terminowe otrzymanie przez 
Wykonawcę należności, np., Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie należności liczone od dnia 
następnego po upływie terminu płatności do dnia zapłaty faktury włącznie. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający zmieni zapis umowy § 1 punkt 2 na: Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy 
pochodzi z bieżącej produkcji (został wyprodukowany w roku 2008 lub 2009) jest wolny od wszelkich 
wad i uszkodzeń bez wcześniejszych eksploatacji i nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający zmieni zapis. 
 
Pytanie; 
Czy Zamawiający zmieni zapis umowy §5pkt 8 na: w przypadku trwałych uszkodzeń powstałych w 
trakcie transportu, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany uszkodzonego przedmiotu 
zamówienia na wolny od wad” 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie zmieni zapisu. 
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