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Poznań,    14.08.2018 r. 

 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup inwestycyjnego wyposażenia laboratoryjnego: Zmywarka laboratoryjna – 

pakiet nr 1, Zdalnie sterowana stacja monitoringu hałasu – pakiet nr 2. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Wniosek nr 1 

Pytanie nr 1: 

Niniejszym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu usunięcie usterki lub awarii z 1 dnia roboczego do 7 

dni roboczych, określonego we wzorze umowy w §6, pkt. 4. 

Odpowiedź: 

Tak, wyrażamy zgodę. Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy w tym zakresie. 

„W okresie gwarancji w razie wystąpienia usterki lub awarii Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w ciągu 

48 godzin od momentu zgłoszenia na adres mailowy wykonawcy: ……. i dokona jej usunięcia na miejscu u 

użytkownika lub w innym miejscu (koszty dostawy, transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca) w 

okresie do 7 dni roboczego. Jeżeli do 10 dni roboczych awaria nie zostanie usunięta, Wykonawca 

zobowiązuje się w porozumieniu z użytkownikiem dostarczyć sprzęt zastępczy. Czas naprawy nie może 

przekroczyć 14 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy tego 

samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach gdy: 

a) po 5 naprawach sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające jego używanie zgodnie z 

przeznaczeniem, 

lub 

b) gdy wady nie są możliwe do usunięcia 

 

Pytanie nr 2: 

Zwracamy się również z prośba o dodanie możliwości usunięcie usterki lub awarii w serwisie wykonawcy, 

określonej w tym samym paragrafie i punkcie. 
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Odpowiedź: 

Tak, wyrażamy zgodę. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

 

Wniosek nr 2 

Dotyczy pakietu nr 1 – Zmywarka laboratoryjna. 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o wyjaśnienie punktu „Drzwi przeszklone z uchwytem do otwierania”. 

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „drzwi przeszklone”? 
Czy Zamawiający dopuszcza drzwi z oknem do obserwacji procesu mycia wykonane ze stali nierdzewnej 
posiadające dużo wyższą odporność niż drzwi w pełni przeszklone na uszkodzenia mechaniczne (np. 
upuszczenie załadunku czy też kosza wsadowego)? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza drzwi z oknem do obserwacji procesu mycia wykonane ze stali nierdzewnej 
 

Pytanie nr 2: 
Prosimy o wyjaśnienie punktu „Port RS 232 do podłączenia drukarki, aby monitorować i sprawdzać fazy 

mycia”.  

Czy należy przez to rozumieć, że Zamawiający wymaga dostarczenia również zewnętrznej drukarki? 
Czy Zamawiający wymaga, aby zmywarka była wyposażona we wbudowaną drukarkę? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wymaga dostarczenia drukarki zewnętrznej, ani wbudowanej drukarki 
 

Pytanie nr 3: 
Prosimy o wyjaśnienie punktu „Wyposażona w szafkę na detergenty ze stali nierdzewnej”. 

Czy Zamawiający wymaga, aby szafka na detergenty była zintegrowana z myjnią i stanowiła część jej 
podstawy? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga aby szafka na detergenty była zintegrowana z myjnią i stanowiła część jej podstawy 
 

Pytanie nr 4: 
Prosimy o wyjaśnienie punktu „Demineralizator, wydajność ok. 10l z wbudowaną pompą”. 

Czy Zamawiający miał na myśli wydajność ok. 10 l/h? 
Czy Zamawiający dopuści do oceny demineralizator o wydajności 60 l/h? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny demineralizator o większej wydajności - 60l/h 
 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 

Waldemar Kołaski 

 


