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Warszawa, 08 sierpnia 2018 roku
A/ZP/SZP.251-29/18
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ II
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-29/18 na:
Dostawę systemu sekwencjonowania nowej generacji i aparatu do
fragmentacji DNA na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie
Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”
Pytanie 1 – dotyczy: SIWZ rozdział XVII pkt 2 ppkt 7 – dostępność części
zamiennych, Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) §5 ust. 22, Załącznik
nr 5 do SIWZ (projekt umowy) §6 ust. 2 ppkt 7 - część 1, 2 oraz 3, Załącznik
nr 3 do SIWZ część 1 (Zestawienie parametrów wymaganych) – Warunki
gwarancji i serwisu pkt 41, Załącznik nr 3 do SIWZ część 2 (Zestawienie
parametrów wymaganych) – Warunki gwarancji i serwisu pkt 26, Załącznik
nr 3 do SIWZ część 3 (Zestawienie parametrów wymaganych) – Warunki
gwarancji i serwisu pkt 17, Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) §5 ust.
23 - część 1, 2 oraz 3
W Załączniku nr 3 do SIWZ dla części 1, 2 oraz 3 (odpowiednio pkt 41, 26 oraz 17)
Zamawiający określił następujące wymagania dotyczące gwarancji produkcji części
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych:
„Gwarancja produkcji części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych minimum
5 lat od daty instalacji”.
W związku z powyższym prosimy również o skrócenie okresu pełnej obsługi
pogwarancyjnej do 5 lat od daty instalacji (tj. 4 lata dla części 1 i 2 oraz 3 lata dla
części 3).
Jednocześnie prawdopodobnie omyłkowo powyższe wymagania nie zostały
wprowadzone do SIWZ oraz wzoru umowy. Prosimy o odpowiednią modyfikację
rozdziału XVII pkt 2 ppkt 7 SIWZ oraz zapisów §5 ust. 22 i §6 ust. 2 ppkt 7 w projekcie
umowy, tak by odpowiadały wymaganiom przedstawionym w Załącznikach nr 3 do
SIWZ.
Odpowiedź nr 1
Tak, Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy §5 ust. 22 i §6 ust. 2 ppkt 7 oraz
SIWZ rozdziału XVII pkt 2 ppkt 7 na następujący:
we wzorze umowy §5 ust. 22 „Wykonawca gwarantuje dostępność części
zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 5 lat od daty
instalacji.”
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we wzorze umowy §6 ust. 2 ppkt 7 oraz SIWZ rozdz. XVII pkt 2 ppkt 7
„oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części
zamiennych materiałów eksploatacyjnych przez min. 5 lat od daty instalacji”
Zapisy w Załączniku nr 3 do SIWZ dla części 1, 2 oraz 3 (odpowiednio pkt 41, 26 oraz
17) pozostają bez zmian.
Pytanie 2 – dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) §7 ust. 2 część 1, 2 oraz 3
W przypadku urządzeń takich jak będące przedmiotem dostawy Producenci jasno
określają jaki zakres czynności może być wykonany bezpośrednio przez użytkownika,
a jaki jest zarezerwowany wyłącznie dla przeszkolonych pracowników serwisu.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi
zgodę, iż szkolenie instruktażowe będzie obejmowało taki zakres czynności, jaki dla
użytkownika przewidział Producent każdego oferowanego urządzenia?
Odpowiedź nr 2
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie 3 – dotyczy części nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że urządzenie nie będzie wykorzystywane do
wykonywania nieinwazyjnego testu prenatalnego (NIPT) bez odrębnej zgody
Producenta?
Odpowiedź nr 3
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jerzy Bal

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ II zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 08 sierpnia 2018 r.
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