UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Katowice dn. 26 października 2009 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. /032/ 359 1381, 359 1379
fax. /032/ 359 2048

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/60/09
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 € na:

DOSTAWĘ APARATURY LABORATORYJNEJ:
Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:
W ZAKRESIE CZĘŚCI A – APARATURA LABORATORYJNA; W ZAKRESIE CZĘŚCI B – APARATURA LABORATORYJNA; W ZAKRESIE CZĘŚCI C – APARATY DO
ELEKTROFOREZY; W ZAKRESIE CZĘŚCI D – WIRÓWKI Z ROTOREM; W ZAKRESIE CZĘŚCI E – WYTRZĄSARKI.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z
późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień:
Dotyczy części C, wzór umowy – aparaty do elektroforezy.
1. Pytanie Wykonawcy:
Dotyczy §5, pkt.3
Czy zamawiający za względu na fakt, ze okres rękojmi wynosi wg. KC, 12 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu
zamawiającemu, dopuszcza długość tego świadczenia równą okresowi gwarancji na zamawiane urządzenie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

2. Pytanie Wykonawcy:
Dotyczy §5, pkt.4
Czy zamawiający dopuszcza 21 dniowy a w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy 28 dniowy okres usunięcia
wad w okresie gwarancyjnym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przewidział we wzorze umowy konieczność sprowadzenia części z zagranicy bądź dłuższy okres potrzebny do
usunięcia wady stąd zapis we wzorze umowy §5 ust 4:
„Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów, części i czynności
podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony.
W przypadku gdy brak podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi lub gwarancji, Wykonawcy nie przysługuj
ą żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 7
dni od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół. Postanowienia §3 dotyczące
zawiadomienia o terminie dostarczenia sprzętów oraz dotyczące Protokołu Odbioru stosuje się odpowiednio.
Mając na uwadze specyfikę i rodzaj wady (uszkodzenia) oraz realny czas konieczny do jej usunięcia termin ten zostanie
każdorazowo ustalony przez Strony. Zatem zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.
3. Pytanie Wykonawcy:
Dotyczy §5, pkt.8
Czy zamawiający w przypadku gdy wad nie da się usunąć dopuszcza 21 dniowy okres a w przypadku potrzeby sprowadzenia
części z zagranicy 28 dniowy okres na dostarczenie wolnego od wad urządzenia od daty zgłoszenia żądania?
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.
4. Pytanie Wykonawcy:
Dotyczy §7, pkt.2.2
Czy zamawiający zgadza się na zmianę treści dotyczącej wysokości kar umownych z tytułu dostarczenia sprzętu z wadą z
10% na 0,1 % za każdy dzień roboczy do czasu dostarczenia w pełni sprawnego urządzenia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.
5. Pytanie Wykonawcy:
Dotyczy §7, pkt.2.2
Czy zamawiający zgadza się na zmianę treści dotyczącej wysokości kar umownych z tytułu rozwiązania umowy z 25% na 10
% wartości netto urządzenia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Specjalista

mgr Agnieszka Piwowarczyk
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