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Wykonawcy 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę inkubatorów CO2 i cieplarek 

 

WYJAŚNIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje następujące 
informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Część 1 – inkubator CO2 (2 sztuki) 

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej bez 
domieszki miedzią? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. 

 

Czy Zamawiający dopuści inkubator z półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej bez 
domieszki miedzią ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. 

 

Dotyczy § 4 ust. 2 punkt a) umowy  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 4 ust. 2 punkt a) 
umowy w ten sposób, że kara umowna za odstąpienie od umowy zamiast 20 % 
wynagrodzenia brutto, będzie wynosiła 10 % wynagrodzenia brutto? 

Uzasadnienie: Kara umowna w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto jest zbyt wysoka 
i grozi Wykonawcy poniesieniem rażącej straty w przypadku konieczności jej 
zapłacenia. Z tego względu prosimy o wyrażenie zgody na w/w zmianę. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 4 ust. 2 punkt a) umowy. 

 

Dotyczy § 4 ust. 2 umowy 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 4 ust. 2 umowy 
łącznej wysokości kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji dostaw i 
rozwiązania umowy z 30 % do 20 % oraz usunięcie ostatniego zdania o treści: 
„Ograniczenie to nie dotyczy kar za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji.”? 

Uzasadnienie: Obecnie przewidziana granica łącznej wysokości kar umownych w 
wysokości 30 % jest zbyt wysoka i grozi poniesieniem przez Wykonawcę rażącej straty 
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w razie zaistnienia okoliczności, powodujących naliczenie kar umownych. Dodatkowo, 
nie ma powodów, by to ograniczenie nie dotyczyło kar za opóźnienie w usuwaniu wad. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 4 ust. 2 umowy. 

 

Dotyczy § 4 ust. 2 pkt. b) umowy 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy § 4 ust. 
2 pkt. b) umowy przez zmianę wysokości kary umownej z 0,5 % na 0,2 %? 

Uzasadnienie: Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają 
rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców 
chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. Dodatkowo, w § 4 ust. 2 pkt. c) 
umowy, kara umowna za opóźnienie w usunięciu wad została określona na poziomie 
właśnie 0,2 %. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 4 ust. 2 punkt b) umowy.  

 

Dotyczy § 5 ust. 5 umowy  

Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas naprawy gwarancyjnej nie był dłuższy niż 
10 dni roboczych. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu z 10 
dni do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych 
od producenta? 

Uzasadnienie: Zaistnienie konieczności sprowadzenia części zamiennych od 
producenta zagranicznego jest okolicznością niezależną od Wykonawcy, która 
uzasadnia wydłużenie okresu naprawy o czas niezbędny na otrzymanie części od 
producenta sprzętu. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie okresu naprawy gwarancyjnej 
z 10 do 21 dni. Zgodnie z zapisami umowy czas naprawy gwarancyjnej nie obejmuje 
uzasadnionego i udokumentowanego czasu dostawy od Zamawiającego do producenta  
i czasu powrotu od producenta, obejmuje to również czas sprowadzenia części zamiennych.   

 
Część 1 – Inkubator CO2 
 
Czy Zamawiający dopuści inkubator z wilgotnością względną 95%RH z dokładnością +/-
5%? 
Wilgotność jest utrzymywana na tym poziomie przez kuwetę z wodą umieszczoną 
bezpośrednio w komorze inkubatora i uzyskanie poziomu +/-1% będzie trudne do 
uzyskania bez funkcji regulacji poziomu wilgotności. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. 
 
 
Czy Zamawiający może sprecyzować czy port do komunikacji z komputerem będzie 
wykorzystywany jedynie do odczytów  parametrów pracy urządzenia czy również do 
sterowania urządzeniem z poziomu komputera? 
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Odpowiedź: Port będzie wykorzystywany tylko do odczytów parametrów pracy urządzenia. 
 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 165 litrów? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. 
 
Cześć 2 – Cieplarki 
 
Czy Zamawiający dopuści urządzenia z zakresem ustawiania temperatury od -10C do 
+60C? 
Taki zakres temperatury pozwala na ustawienie dowolnej temperatury w tym zakresie 
niezależnie od temperatury otoczenia. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. 
 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 123 litry? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. 
 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażony w przepust z możliwością 
hermetyzacji o średnicy 40 mm? Większy przepust pozwoli na większą wygodę 
Użytkownika i możliwość umieszczenia większej ilości czujników w komorze. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. 
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