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Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone
przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, dotyczących przetargu WDA.272.5.2015 na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej
na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Treść zapytania nr 1
Czy Zamawiający dla części 6 zgodzi się dla aparatu do elektroforezy oraz zasilacza na gwarancję
wynoszącą 12 miesięcy?

Odpowiedź
TAK. Zamawiający dopuszcza gwarancję 12 miesięcy

Treść zapytania nr 2
Czy Zamawiający w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym
przedmiocie umowy zgodzi się aby Wykonawca mógł dokonać ich nieodpłatnej wymiany na nowe w
terminie do do 28 dni roboczych od daty zgłoszenia?

Odpowiedź
Tak.

Treść zapytania nr 3
Czy Zamawiający odstąpi od wymaganego w cz. 3 świadectwa wzorcowania zgodnego z ISO 17025?
Wykonawca oferuje dostarczenie przed dostawą świadectwa wykonania walidacji termicznej
termocyklera wydanego przez serwis oraz certyfikatu ISO 90001.

Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza aby termocykler posiadał świadectwo/raport z walidacji dynamicznych
i stałych parametrów termicznych oraz posiadał certyfikat ISO 90001

Treść zapytania nr 4
Zamawiający wymaga, aby wszystkie instrumenty zostały dostarczone wraz z katalogiem Producenta
w języku polskim. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie katalogu producenta zestawu do
dokumentacji żeli agarozowych w języku angielskim?

Odpowiedź
TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie katalogu producenta w języku angielskim

Treść zapytania nr 5
Zamawiający wymaga, aby wszystkie instrumenty zostały dostarczone wraz z zaświadczeniem
niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Czy Zamawiający wyraża zgodę
na zaoferowanie certyfikatu CE (certyfikat zgodności), który jest wystawiony przez producenta
zestawu do dokumentacji żeli agarozowych oraz zaświadcza o zgodności systemu z dyrektywami
Unii Europejskiej?

Odpowiedź
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie certyfikatu CE (certyfikat zgodności), który jest
wystawiony przez producenta zestawu do dokumentacji żeli agarozowych oraz zaświadcza o
zgodności systemu z dyrektywami Unii Europejskiej

Treść zapytania nr 6
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dostarczenia zestawu do dokumentacji żeli
agarozowych wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. Czy Zamawiający dopuści instrument tylko
z instrukcją obsługi w języku angielskim?

Odpowiedź
NIE. Natomiast zamawiający dopuszcza przetłumaczenie instrukcji obsługi na język polski bez
zatwierdzenia tłumacza przysięgłego

Treść zapytania nr 7
Zamawiający wymaga aby zestaw do dokumentacji żeli został dostarczony wraz z drukarką termiczną.
Dostarczenie drukarki termicznej razem z instrumentem spowoduje podwyższenie całkowitych
kosztów zamówienia. Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia drukarki termicznej ponosząc tym
samym niższy koszt zamówienia?

Odpowiedź
NIE. Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki termicznej zgodnie z SIWZ

Treść zapytania nr 8
Pytanie dot. pakietu nr 2
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „autoklawowalny blat”? Czy
Zamawiający miał na myśli możliwość sterylizacji blatu za pomocą światła UV?

Odpowiedź
Pod pojęciem autoklawowalny blat Zamawiający rozumie:
- blat wykonany ze stali nierdzewnej powinien być odporny na wysoką temperaturę ok 121o C i
ciśnienie ok 0,1 MPa oraz na sterylizację światłem UV
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