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TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. postepowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz
Laboratorium Mechaniki - cz.3:
Część 1 zamówienia: dostawa mikrotomu rotacyjnego z kompletem noży

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,
1047 i 1473), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące
zapytania:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na czas trwania gwarancji na 72
godziny od chwili zgłoszenia?
Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na czas trwania gwarancji do 72 godzin
od chwili zgłoszenia.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 6-tygodniowy termin dostawy w zakresie pakietu nr 1?
Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni (od dnia udzielenia
zamówienia).
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej na 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy
dzień zwłoki za zwłokę w realizacji umowy?
Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający pozostawia pierwotny zapis w zakresie kar umownych bez zmian.
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Załączniki:
- informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z formularzem oferty po
zmianach – załącznik nr 6 do siwz;
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej
procedurze lub sprostowanie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).
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