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       ZAPYTANIE DOTYCZ ĄCE TREŚCI SIWZ  
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem dla Politechniki Gdańskiej Wydział 
Chemiczny 

 
Nr postępowania ZP/39/008/D/18 
 
 W dniu 20.03.2018r.  wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści: 
 

Dotyczy zapisów SIWZ rozdział VI ust. 30 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od żądania od Wykonawcy 
demonstrowania funkcjonalności  dostarczanych urządzeń opisanych w SIWZ? 

W przypadku gdy Zamawiający nie zdecyduje się odstąpić od żądania 
demonstrowania urządzeń czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie 
demonstracji sprzętu poza siedzibą Zamawiającego tj. w punkcie referencyjnym 
wybranym przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie demonstracji funkcjonalności sprzętu poza 
siedzibą Zamawiającego. 

Dotyczy formularza ofertowego  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w przypadku zawarcia umowy, podpisanie jej 
nastąpiło o za pośrednictwem np. przesyłki kurierskiej bez konieczności 
stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy w miejscu i w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Tak.  

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zapisów w formularzu ofertowym  
w przypadku zastosowania drugiej stawki VAT? 

Odpowiedź:  



Tak. 

Dotyczy wzoru umowy 

§3 ust 5.  

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie ust 5 pkt a) o zapis:  

 Zamawiający oświadcza, że: 

a)      „Zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pomieszczenie wraz z infrastrukturą 
techniczną umożliwiającą właściwe rozlokowanie i instalację urządzenia”.  

Odpowiedź: 

 Tak. 

§6 ust. 9 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: 

„Zamawiający może żądać wymiany elementu/podzespołu/modułu na nowy, a Wykonawca 
zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego,  w ciągu miesiąca od dnia 
stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:  

a)      Wykonawca lub serwis dokona trzech napraw tego samego 
elementu/podzespołu/modułu w okresie gwarancyjnym 

b)      Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe 

c)      Naprawa nie zostanie wykonana  w ustalonych Umową terminach 

 Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody. 

      §6 ust. 14 

  

6.      Zwracamy się z prośbą  o usunięcie ust. 14 aby w przypadku zgody na zmiany  
w §6 ust. 9 zachować spójność zapisów umowy. 

  

 


