
PYTANIA i cDPoWlEDZI Do POSTĘPOWANIA CRZP/POlEAlŻŻl1g

Pytanie I

Czy Zamawiający vzna-Za wazną ofertę dot. cytometru o wadze nie wiele większej tj':23.4kg ?

|.Jzasadnienie: róznica 3.4 kg nie powinna stanowić kryterium odrzucenia oferty, tym bardziel, ze

oferowany cytometr bęcizie Wyposazony w 3 lasery z możliwością detekcji maksymaln!e ]-3 f!uorescencji i

posiada znaczn!e lepsze perarnetry od wymaganych.
Cytometr z konfiguracji 2 iaserv 4 kcicry rnoże być rozbudowany w dowolnym momencie do wyzszej
konfiguracji 2 ltłp 3 laserł:urej za pomocą oprogramowania.

sdpowiedź : Zarnawia.!ący dopuszcza Wagę cytometru o wartości 23,4kg

Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna za Wazną ofertę dot. cytornetru o minimalnej wykrywalnej wieikości cząstek i/[ub

komórek:0.3 prrn, a po rozbudoyri€ c iaserfioletowy nawet ponizej0.1pm?

0dpowiedź: Zarnawiający oodtr"zyi^nuje parametry określone w S|WZ .

Fytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zEoclę na zmianę zapisu w tym punkcie na: Czas reakcji senwisu Wynoszący

2 dni robccze,liczącod dnla 31r;ynrania przezWykonawcę zawiadomienia wysłanego pocztą ernail przez

Zamawiającego. Czas reakcji rozumiany jest jako kontakt telefoniczny i/lub drogą mailową, mający na

celu usiaieriia prZVCzynY usterk!, crobę zdalnego rozwiązania problemu oraZ zakwaiifikowanie

zEłoszenia ja<o wyniagającego vrlzyty serwisanta' Prośba o zmianę tego zapisu wynika z potrzeby

wcześnie3sze ciagnozy tego co się dzieje z systemern m. in. ściągnięcie i przeanalizawanie pllków

serwisowych z urządzenia tzw. ,,lOg"'Część usterek systernu daje się zdiagnozować i rozwiązać poprzez

i<ontakt Zcalny (drogą teiefcniczną iilub e-rnailową) serwisu z użytkownikiem" Jest to szybszy:
wydajnie3szy pj_oces n!z :iezvtłoczne stawienie się w siedzibie Zamawiającego, bez wcześniejszej anaiizy

danych serwisowych z "li_ządze*ia, bezpośredniej informacji od uzytkownika dotyczącej szczegółów

usterki araz 1rzygotowania ocpowieonich części zamiennych. Po przeanalizowaniu sytuacji' jezel!

serwisant n!e będz!e rt.s:anie 'łz,*iązać oroblemu, te dwa dni są równiez potrzebne na pł'zygctcwanie

się do przyjazou do S,e:Z:3,'' 7l€ceniJdawcy m in. przygotowanie odpowiednich częśct/narzęozi do

naprawy systemu' Serwisancl soędzają wieie czasu w terenie, nie wozą natomiast wszystkich części ze

sobą w samochodzie. Tei_: CZaS'^ięc;es'Ł równiez potrzebny na ich przyEotowanie i wzięcie ze stanu

i_nagazynowego neszegł seirłllsu, ktory jest w Warszawie.

$dpowiedź: Zarnatvialti'.;wt1ra'Ża Zgocł na zrn!anę zapisow istotnych postanowień urnowy w następującil
sposób
zdiagnozowania i rozr*iązania p:'obien':*.

W przypadl<u brai<u nnozjirłości usunięc!a ustenki zdalnie WVmagana obecność serwisu ł.l Zamawiającego do
48 godzin.

Pytanie 4
Czy Zamawiający w'y':a!'.i. ZEcaę iie z:llanę zaoisu w tym punkcie na: Czas realizacji naprawy do 21 dni

i"oboczycn od nlomentL: zrzv}azdł serw!stl. Posiadamy stan ma9aZynowy W Polsce najczęściej

potrzebnych częścl zan:iennycn" któr'y j€si Wystarczający w większości przypadków' Prośba o zmianę



tego zapisu wynika zpotrzeby zarnówienia rzadko psujących się części od producenta, które robione są

pod zamówienie i wymagają dłuzszego czasu dostawy do Polski.

Odpowiedź: Zamawiający wyraza zgodę na zmianę zapisów istotnych postanowień umowy w

następujący sposób . Po przekroczeniu czasy naprawy Wynoszącego 21 dni roboczych Wykonawca
zapewni urządzenie Zastępcze.

Pytanle 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w tym punkcie na: 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 Zama.wiający,
po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięc|a, moze zlecić usunięcie awarii, usterki lub
wady podmiotowi trzeciemu posiadającemu pisemną autoryzację serwisu uprawniającą do napraw
urządzenia oraz oryginaine części od pr"oducenta, obciązając Wykonawcę kosztami, które płatne będą
w terminie 7 dni od daty otrzymanta przez Wykonawcę faktury. Prośba o zmianę tego zapisu wynika z
wanunków gwarancji świadczbnych przez producenta urządzenia, Urządzenie traci gwarancję
producenta, jezeli w oknesie jej trwania było naprawiane przez podmioty trzecie do tego
nieuprawnione (nieposiadające autoryzacjl serw|su i odpowiedniego przeszkolenia do naprawy) oraz
było naprawiane z uŻyciern nieoryginalnych części serwisowych.

0dpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów istotnych postanowień umowy w
następujący sposób . Fo prze kroczeniu czasL| naprawy Wynoszącego 21 dni Wykonawca udostępni
Zamawiającemu urządzenie zastępcze .

p.o.


