
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA CRZP/IPO/EA/22/19 

Pytanie : 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na całkowite usunięcie w/w zapisu?  

Prośbę swoją motywujemy tym, że cytometry przepływowe ze względu na swój poziom skomplikowania wymagają 

odpowiedniej kalibracji podczas instalacji dla zapewnienia odpowiedniego działania. Przenoszenie urządzenia po 

zainstalowaniu może spowodować potrzebę ponownego przeprowadzenia kalibracji.  

Dodatkowo rozmiary tego typu urządzeń wykluczają możliwość łatwego ich przenoszenia. 

Urządzenia tego typu są urządzeniami stacjonarnymi. 

Odpowiedź : 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Cytometr musi być kompaktowy, przenośny. Przenoszenie urządzenia nie 

może spowodować konieczności kalibracji. 

Pytanie: 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „waga cytometru: mniej niż 30 kg”? 

Prośbę swoją motywujemy tym, że urządzenia tego typu zazwyczaj ważą więcej niż 20 kg i korekta w/w  zapisu 

wpłynie na zwiększenie konkurencyjności postępowania.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cytometr o wadze większej niż 20 kg 

Pytanie : 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w zapisu tak by brzmiał:  

„Jedno szkolenie użytkowników z obsługi i używania cytometru wliczone w cenę. Szkolenie w przeciągu tygodnia 

od momentu instalacji (w języku polskim lub angielskim).” 

Prośbę tym motywujemy tym, że producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować uwzględnił  

w cenie sprzętu jedno, kompleksowe szkolenie trwające dwa dni dla dwóch osób. 

W ramach szkolenia przewidziane jest całościowe przygotowanie osób szkolonych do pełnej obsługi oferowanego 

aparatu. 

Uwzględnienie jeszcze dodatkowego szkolenia nie przewidzianego w cenie samego sprzętu znacząco wpłynęło by 

na ostateczną cenę aparatu 

Nalegamy aby oddzielić w czasie szkolenie od samej instalacji. 

Instalacja bowiem uzależniona jest od wielu czynników i może ulec przedłużeniu. 

Instalacji dokonuje jeden zespół – serwisowy, a szkolenia nasz zespół wspomagania aplikacyjnego. 

Dlatego też wnosimy o zapis wyraźnie oddzielający oba w/w zdarzenia w czasie. 

Prosimy także o możliwość przeprowadzenia szkolenia ewentualnie i w języku angielskim. 

Mamy bowiem ograniczoną liczbę szkoleniowców posługujących się językiem polskim. 

Instrument będący przedmiotem postępowania jest dedykowany do bardzo wąskiego grona odbiorców, biologów  

dla których język ten jest językiem podstawowym więc nie istnieje obawa aby ostateczny użytkownik miał problemy 

ze zrozumieniem treści szkolenia gdyż a ‘priori można założyć iż doskonale posługuje się językiem angielskim. 

Odpowiedź : 

Zamawiający podtrzymuje konieczność przeprowadzenia dwóch szkoleń, pierwsze w dniu instalacji, drugie w 

zależności od potrzeb Zamawiającego. Szkolenie musi być przeprowadzone w języku polskim. 

 



 

Pytanie : 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 7 dni roboczych na do 18 dni roboczych?  

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować zapewnia naprawy w 

ciągu 18 dni roboczych. 

Podając termin naprawy musimy uwzględnić i dwie wizyty serwisu. 

Jedna wizyta dotycząca ustalenia przyczyny usterki – i tu serwis zamawia części serwisowe  

z magazynu znajdującego się poza granicami kraju oraz druga wizyta celem usunięcia przyczyny awarii. 

Odpowiedź : 

            Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy , pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę 

urządzenia zastępczego na okres naprawy. 

Pytanie : 

5. Zamawiający zapisał: 

„W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o awarii, usterce lub wadzie dostarczonego 

urządzenia Zamawiający, po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia, może zlecić usunięcie 

awarii, usterki lub wady podmiotowi trzeciemu obciążając Wykonawcę kosztami, które płatne będą w 

terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę faktury. 

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: 

„W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o awarii, usterce lub wadzie dostarczonego 

urządzenia Zamawiający, po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia, może zlecić usunięcie 

awarii, usterki lub wady podmiotowi trzeciemu obciążając Wykonawcę kosztami, które płatne będą w 

terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę faktury. Naprawa dokonana przez nieautoryzowany 

przez producenta serwis przerywa bieg gwarancji“ 

Prośbę naszą motywujemy tym, że naprawa dokonana przez nieautoryzowany przez producenta serwis 

przerywa bieg gwarancji. 

Odpowiedź : 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów istotnych postanowień umowy w następujący 
sposób . Po przekroczeniu czasu naprawy wynoszącego 21 dni Wykonawca udostępni 
Zamawiającemu urządzenie zastępcze . 
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