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Pytanie 1.
W SIWZ w punktach dotycz4cych wymiar6w wagosuszarki napisano
340mm, wysoko66 200mm". Wymiary wagosuszarki nie wptSnvaj4 na
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Lublin, 1 r+rzeSnia 2074 roku

Uczestnicy postgpowania przetargowego

Dot, przetargu nieograniczonego na: Dostawg wyposaienia do Iostytutu Agrofizyki im, B, Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
w ramach projektu ,,Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie" wsp6lfinansowaoego ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud2etu Paristwa w ramach Programu Operacyjnego Roru6j Polski Wschodniej ta lat^ 2007-2013 -
OS priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / dzialanie L3. Wspieranie Innowacji" - A-2401-40/2014//PORPW.01,03,00-06-006/11-00

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA TRESCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

l. Zamawiaj4ay dzialaj4c na podstawie art. 38 ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. - Prawo zam6wieh
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), dalej jako: ustawa pzp, w odpowiedzi na pfiania
przekazuie ich tre56 wrazz odpowiedziami:

CzeS6 VI: Wagosuszarka - L szt.

"dtugo56 230mm, szeroko5d
jej parametry uZytkowe oraz

metrologlczne
Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodQ na zaoferowanie wagosuszarki o
szeroko56-206mm oraz wysoko66- 1 90mm?

wymiarach dlugo$6- 333mm,

OdpowiedZ:
Z'amawiai4cy po analizie swego z potyzebowania oraz ergonomii uiytkowej dopuszcza wymiary
z warte
w pytaniu, co ma konselrwencje w modyfikacji opisu przedmiotu zam6wienia:
T,amawnj4cy nnienia zapis SIWZ w pld 1.13 i 1.14, czVI

1.13 dlugoSd 230 mm (+/- 100 mm)
1.14 szeroko66 340 mm (+/- 100 mm)

CzeSd I: Kolumna chromatograficzna - 2 szt.

Pytanie 2.
Czy Zamawiajqcy dopuSci kolumny zfaz4 typu 5MS (dedykowane do analiz technik4 spektrometrii
mas)
o nastgpujqcej charakterystyce:
- temperatura maksymalna do 400 st. C
- lvymiary 60 m x 0.25 mm x0.25 pm film
- faza 5%o fenyl95Yo dimetylopolisiloksan (typ 5MS)

lo

+
340 mm (+
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OdpowiedZ:
Tak, Zamawiaj4cy dopuSci proponowane
l.I,1.4 i 1.5. cz.I

kolumny zmieniaj4c jednocze5nie SIWZ w pkt

Pytanie 3.
Dotyczy$4ust.6umowy

Prosimy o wyja6nienie czy Zamawiaj4cy wyraza zgodE na zmiang $ 4 ust. 6 umowy poprzez dodania
zdania o tre5ci: ,,W pr4zpadku koniecznoSci sprowadzenia czgsci od producenta z zagranicy lub
odeslania sprzgtu do producenta, termin zalatwieniareklamacji wynosi 2|-dniroboczych.',

Uzasadnienie:
Wykonawca nie j est w stanie przechowywai wszelkich czgsci, kt6re mog4 ulec zepsuc itt , w zvvi4zkt z
czym mo2e pojawi6 sig konieczno56 sprowadzenia czE{ci od producenta z zagianicy lub odeilania
sprzgtu do producenta.W6wczas uzasadnione jest wydluzenie terminunazalatwienie rlklamacji do2I
dni roboczych.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie v'ryra?a zgody na zmiany wzoru umowy w wersji proponowanej przez Wykonawca.
Zamawiaj4cy stwierdza, iz Wykonawca polemizuje tu z treSci4 projektu-um owy --zalEcznika do SIWZ
i formuluje postulaty zmian jednoznacznych uregulowaf, 

"o 
ni"-rnu oparcia w u.. ig ust. 1 ustawy

Prawo zamowien publicznych. Tym samym Wykonawca nie oczekuje wyjaSnief tre5ci SIWZ
(projektu umowy), kt6re w istocie nie budz4 jego w4tpliwo5ci, lecz jej-zmiii w po?4danym przez
siebie zakresie. Takie dzialanie Wykonawcy nie znajduje oparcia * u.t. 38 ustawy prawo zam6wieri
publicznych, kt6ry odnosi sig tylko do wyjaSniania tresci SIWZ. W szczeg6lnogti tryb zapyr.an nie
mole stairyc zglaszanit zaruuI6w pod adresem SIWZ lub z4daniu 1ej zrrlrrny (por. S. Bibiarz, Z.
Czamik, P. Janda, P. Pelczyriski, Prawo zam6wien publicznych. Komlntarz, Warsiawa 2010, s. 275 -216).

Pytanie 4.
Dolyczy $ 4 ust. 13 umowy

Prosimy o wyja6nienie czy Zamawiaj4cy wyra2a zgodg na zmiang zapisu przewidzianego w $ 4 ust.
13 w nastgpuj4cy spos6b: ,,Wykonawca jest zobowi4zany zapewnii zprzedmiotem umowy oryginalne
akcesoria pochodz4ce od tego samego producenta co przedmiot umowy, niezbgdne do-normalnego
funkcjonowania przedmiotu umowy. Niezbgdne akcesoria bgd4 dostarczone Zamawiaj4c"-., -*
zestawie w cenie oferty otazbgd4fabrycznie nowe. Postanowienia-powyhsze stosuje sig odpowiednio
do dostarczeniaptzez Wykonawca czgsci zamiennychw okresie gwarancyjnym i pJgwarancyjnym.,,?

opls

ts

1.1 Wykonanie z wysokotemperaturowego poliamidu stabilnego do 43OoC
t4 Mo2liwoS6 pracy w minimalnym zakresie temDeratur od -60 do 430 oC

15 Stabilna praca w metodzie gradientowej do minimum 430'C

raca w metodzie gradientowei do minimum
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Uzasadnienie

Obecny zapis moile rcdzic w4tpliwo6ci, czy Wykonawca ma dostarczyd wszelkie mozliwe akcesoria
do urz1dzen stanowi4cych przedmiot umowy, czy chodzi o podstawowe akcesoria, kt6re s4 niezbgdne
do prawidlowego, notmalnego funkcjonowania przedmiotu umowy. Zdaniem Wykonawcy, umowa
obejmuje wz4dzeniawrazze standardowym wyposazeniem. St4d zasadnyjest wniosek o zmiang ww.
zapisu.

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy nie vyraila zgody na zmiany wzoru umowy w wersji proponowanej przez Wykonawcg.
Zamawiai4cv stwierdza, iz Wykonawca polemizuje tu z tre5ci4 projektu umowy - zalilcznikado SIWZ
i formuluje postulaty zmian jednoznacznych uregulowafl, co nie ma oparcia w ar. 38 ust. 1 ustawy
Prawo zam6wiefi publicznych. Tym samym Wykonawca nie oczekuje wyja6nieri tresci SIWZ
(projektu umowy), kt6re w istocie nie budz4 jego w4tpliwoSci, lecz jej zmian w poa4danym przez
siebie zakresie. Takie dzialanie Wykonawcy nie znajduje oparcia w art. 38 ustawy Prawo zamowieh
publicznych, kt6ry odnosi sig tylko do wyjaSniania tresci SIWZ. W szczeg6lno6ci tryb zapfian nie
moie sluLryc z$aszanin zarzut6w pod adresem SIWZ lub Z4daniu jej zmiany (por. S. Babiarz, Z.
Czarnik, P. Janda, P. Pelczyfrski, Prawo zam6wieh publicznych. Komentarz, Warszawa 20\0, s.275 -
276\.

Pytanie 5.
Dotyczy 6 ust. 1 pkt. a) i b) umowy

Prosimy o wyjaSnienie czy Zamawiaj4cy v'ryruha zgodg na zmniejszenie kary umownej przewidziane
w $ 6 ust. 1 pkt. a) ib) z 0,4 Yo na 0,1 Yo?

Uzasadnienie

Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego op6Znienia w dostawie lub w usunigciu wad
zabutzaj4 rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczaj1 iloS6 Wykonawc6w
chgtnych do udziafu w w/w postgpowaniu przetargo!\ym. W tej sytuacji prosimy o zmiang w/w zapisu
umowy.

OdpowiedZ:
Zamawiajycy nie vyraila zgody na zmiany wzoru umowy w wersji proponowanej przez Wykonawcg.
Zamawiaj4cv stwierdza, i2 Wykonawca polemizuje tu z tre6ci4 projektu umowy - zal1cznikado SIWZ
i formuluje postulaty zmian jednoznacznych uregulowaf, co nie ma oparcia w ar. 38 ust. 1 ustawy
Prawo zamowieh publicznych. Tym samym Wykonawca nie oczekuje wyja6nieri tre6ci SIWZ
(projektu umowy), kt6re w istocie nie budz4 jego w4tpliwo6ci, lecz jej zmian w poaqdanym przez
siebie zakresie. Takie dzialanie Wykonawcy nie znajduje oparcia w art.38 ustawy Prawo zam6wieh
publicznych, kt6ry odnosi sig tylko do wyjaSniania tresci SIWZ. W szczegolnoSci tryb zapytah nie
mo2e stfiry| zglaszaniu zarzut6w pod adresem SIWZ lub Z4daniu jej zmiany (por. S. Bibiarz, Z.
Czarnik, P. Janda, P. Pelczyfski, Prawo zam6wief publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s.2:.5 -
276).
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Rozdzial
,,11.2. pkt 1) Termin skladania ofert.
1. Termin skladania ofert uptywa w dniu 23 wrzesnia 2014 r. o godz. 12:00.,,

,,11.3. pkt 2) Otwarcie ofert.
2) Otwarcie ofert jest jawne i odbgdzie sig w dniu 23 wrzeSnia2014 r. o godz. 12:15 w
Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzafskiego polskiej Akademii Nauk w
ul. DoSwiadczalna 4, pok. Nr 6 (sala seminaryjna).

siedzibie

Lublinie,

ilI.

w przvgotowywanvch ofertach.

W pozostalym zakresie treS6 specyfikacji pozost ajebez zmian.

N.zamawiai4cy dokonuje modyfikacji treSci srwz w porvyisrym zakresie.

Kierownik Zamawiaj 1ce go,

i;rct i'. tltrahik

Zamaw izj4cy wym aga potwierdzenia otrzymarriu rriri"l r". go pi.rn u
poprzez odeslanie treSci jego ostatniej strony

wraz z piecz4tk4 imienn4 i podpisem, na nr faksu: gl744 S0 67

-irir.Q


