
 

 

Warszawa, dn. 09 kwietnia 2020 r. 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę nowego, nieużywanego systemu następnej generacji wraz 

z niezbędnymi modułami zapewniającymi kompleksową funkcjonalność sytemu z 

pakietem szkoleń aplikacyjnych, dedykowanym zestawem odczynników i materiałów 

startowych” (znak sprawy DA.22.2.2020.ZM) 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego 

postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania  dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1  

Dotyczy rozdziału XVI SIWZ, ustęp 3, podpunkt 3 oraz załącznika 1c - część III.  

W treści SIWZ Zamawiający zapisał: 

„Zamawiający wymaga udzielenia min. 12 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia 

od daty protokolarnego odbioru” 

Natomiast w załączniku nr 1c do postępowania Zamawiający zapisał: 

„Do modułu dołączone odczynniki i plastiki startowe: 

• 96-cio dołkowe okrągło-denne płytki „deepwell” o pojemności dołka 0,8 ml, pakowane oddzielnie - 

50 sztuk 

• Płytki 96-dołkowe, min. 50 sztuk 

• Folie do płytek 96-dołkowych- min. 50 sztuk 

• Probówki o poj. 0,2 ml w stripach (min. 120szt.) – 1 op. 

• Zestaw odczynników do odwrotnej transkrypcji i namnażania cDNA w jednej reakcji (min. 200 

reakcji) – 1 op. 

• Autoryzowany serwis na terenie Polski 

• Gwarancja min. 24 miesiące 

• Instalacja, szkolenie aplikacyjne w siedzibie użytkownika 

• Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim” 

 

Prosimy o wyjaśnienie. Którego z produktów dotyczy 24 m gwarancji skoro w podsumowaniu 

znajdujemy wymogi dotyczące całości specyfikacji. 



 

 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający informuje, że gwarancja min. 24 miesiące dotyczy systemu do analizy real-time PCR 

wraz dodatkowymi modułami, stanowiącymi całość systemu (część III poz.2), natomiast 12 

miesięczny okres gwarancji jest wymagany dla modułu stanowiącego część III poz. 1. 

Pytanie 2 

Dotyczy rozdziału I SIWZ, ustęp 7 oraz załącznika 1c - część III. 

W załączniku 1c Zamawiający zapisał: 

„Rok produkcji nie starszy niż 2019 r. - nowy, nie używany.” 

 

W treści SIWZ znajdujemy następujący zapis: 

 

„Wykonawca wymaga, aby dostarczony sprzęt był kompletny, wolny od wad fizycznych, jakościowych 
i prawnych, fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.), niebędący przedmiotem 
ekspozycji, elementem szkolenia bądź innej formy użytkowania, zgodny ze założoną ofertą i normami 
obowiązującymi w Polsce oraz z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta, zapakowany 
w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem, a opakowanie nie będzie nosić znamion jego 
otwierania” 

 
Wnosimy o ujednolicenie treści SIWZ zgodnie z treścią załącznika 1c tak by brzmiał: 

 

„Wykonawca wymaga, aby dostarczony sprzęt był kompletny, wolny od wad fizycznych, jakościowych 
i prawnych, fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r. za wyjątkiem części III 
gdzie wymóg ten brzmi: nie starszy niż 2019 r. - nowy, nie używany), niebędący przedmiotem 
ekspozycji, elementem szkolenia bądź innej formy użytkowania, zgodny ze założoną ofertą i normami 
obowiązującymi w Polsce oraz z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta, zapakowany 
w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem, a opakowanie nie będzie nosić znamion jego 
otwierania” 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający informuje, iż poprawne brzmienie Rozdziału I SIWZ ust. 7 jest następujące: 

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był kompletny, wolny od wad fizycznych, jakościowych 
i prawnych, fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r.), niebędący przedmiotem 
ekspozycji, elementem szkolenia bądź innej formy użytkowania, zgodny ze założoną ofertą i normami 
obowiązującymi w Polsce oraz z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta, zapakowany 
w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem, a opakowanie nie będzie nosić znamion jego 
otwierania. 

 

  



 

 

Pytanie 3 

Dotyczy wzoru umowy §7, ustęp 7 - część III. 

Zamawiający zapisał: 
 

„Wykonawca powinien przystąpić do usunięcia usterki lub awarii w ciągu 3 dni roboczych, liczonych 

od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o jej wystąpieniu w formie pisemnej – e-mailem lub 

faksem.” 

Wnosimy o korektę w/w ustępu w odniesieniu do realizacji części III tak by brzmiał: 
 
„Termin reakcji serwisu Wykonawcy wynosi powinien przystąpić do usunięcia usterki lub awarii 
w ciągu 3 dni robocze, liczone od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o jej wystąpieniu 
w formie pisemnej – e-mailem lub faksem.” 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować oferuje 3 
dniowy czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować 
przystąpienia do naprawy w przeciągu 3 dni roboczych. Kontakt telefoniczny serwisu z klientem w 
ciągu 3 dni roboczych niejednokrotnie zezwala na zdalne usunięcie usterki. 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści ustępu 7 w §7 wzoru umowy dot. części III pn.: 

7. Termin reakcji serwisu Wykonawcy w przypadku usterki lub awarii wynosi 3 dni robocze, liczone 

od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o jej wystąpieniu w formie pisemnej – e-mailem lub 

faksem.  

Pytanie 4 

Dotyczy wzoru umowy §7, ustęp 8 i 9 - część III. 

Wnosimy o usunięcie w/w ustępów i zastąpienie ich następującym zapisem: 

„Wykonawca powinien dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 18 dni roboczych, liczonych od dnia 
przystąpienia do naprawy.” 

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować gwarantuje 
naprawę w ciągu 18 dni roboczych. 

Przedmiotem postępowania jest sprzęt laboratoryjny. Warunki serwisu opisane przez Zamawiającego 
są charakterystyczne w odniesieniu do aparatury medycznej. 

Aby móc spełnić warunki Zamawiającego Wykonawca musiałby uwzględnić w cenie oferty 
dodatkowe usługi serwisu. 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści ustępu 8 i podtrzymuje dotychczasowe zapisy 

dotyczące ustępu 9 w §7 wzoru umowy dot. części III. 

  



 

 

Pytanie 5 

Dotyczy wzoru umowy §7, ustęp 11 - część III. 

Zamawiający zapisał: 

„Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego, jeżeli był on już naprawiany 
trzykrotnie lub gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do 
jakości, jaką powinien mieć przedmiot pozbawiony wad eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi.” 

Wnosimy o korektę w/w ustępu w odniesieniu do realizacji części III tak by brzmiał: 
 

„Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego, w przypadku trzykrotnej 
bezskutecznej naprawy tego samego elementu lub modułu towaru jeżeli był on już naprawiany 
trzykrotnie lub gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do 
jakości, jaką powinien mieć przedmiot pozbawiony wad eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi.” 

Przy obecnym zapisie trzy nawet błahe naprawy w trakcie trwania gwarancji uprawniają 
Zamawiającego do wymiany aparatu na nowy. Producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować nie 
przewiduje takich warunków gwarancji. Aby móc sprostać wymaganiom Zamawiającego i oceniając 
ryzyko wystąpienia usterki, musielibyśmy uwzględnić w ofercie cenę dodatkowego sprzętu, który 
mógłby być wykorzystany podczas wymiany na nowy. 

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu wzoru umowy §7, ustęp 11 - część III na: 

11. Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego, w przypadku trzykrotnej 
bezskutecznej naprawy tego samego elementu lub modułu towaru lub gdy wada jest tego 
rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do jakości, jaką powinien mieć 
przedmiot pozbawiony wad eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi. 

Pytanie 6 

Dotyczy wzoru umowy §7, ustęp 12 - część III. 

Zamawiający zapisał: 
 

„W razie wymiany wadliwego sprzętu na nowy, okres gwarancji biegnie na wymieniony sprzęt od 

nowa.” Wnosimy o usunięcie w/w ustępu. 

Jakakolwiek wymiana sprzętu na nowy w trakcie trwania gwarancji kupionego sprzętu wynika z 

pierwotnych warunków gwarancji przypisanych kupionego sprzętu. 

W przypadku wymiany na nowy sprzęt Zamawiający nie może odnieść dodatkowej korzyści w postaci 

dodatkowych miesięcy gwarancji. 

Wykonawca szacując ryzyko wystąpienia awarii przy obecnym zapisie musi wziąść pod uwagę 

ewentualność wystąpienia konieczności wymiany sprzętu np w ostatnim miesiącu trwania gwarancji. 



 

 

Jeśli gwarancja miałaby być odnawiana w każdym takim przypadku,  mogłoby to skutkować nawet i 

otrzymaniem gwarancji wiecznej – hipotetycznie - tak często jak będą wymieniane aparaty na nowe 

w trakcie trwania gwarancji - tak długo Zamawiający otrzymywałby dodatkową gwarancję, która nie 

jest uwzględniona w cenie sprzętu. 

Odpowiedź na pytanie 6 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy we wzorze umowy w §7, ustęp 12 - część III. 

Zgodnie z art. 581 k.c. § 1 bieg terminu gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej, pn.: 

§ 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast 

rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 

naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do 

części wymienionej. 

Pytanie 7 

Pytanie 1 – dotyczy SIWZ ROZDZIAŁ XVI Kryteria oceny ofert pkt 3 ppkt 1) W odniesieniu do Części I 

zamówienia  

Czy Zamawiający poprzez wymóg udzielenia min. 60 miesięcznego okresu gwarantowanego 

wsparcia technicznego na przedmiot zamówienia rozumie odpłatną dostępność części zamiennych 

oraz usług serwisowych?  

W takim przypadku proszę u zmodyfikowanie zapisu „Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 

minimalny termin gwarancji, tj. 60 miesięcy”, zważywszy na to, że okres gwarancji stanowi osobne 

kryterium oceny przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie 7 

Zamawiający informuje, iż intencją było, aby Wykonawca zagwarantował wsparcie techniczne min. 

60 miesięcy zapewniając płatny serwis pogwarancyjny oraz dostępność części umożliwiających 

bezproblemową oraz szybką naprawę przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze powyższe 

wyjaśnienie, Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący kryterium II okres gwarantowanego 

wsparcia technicznego w ramach którego Wykonawcom zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 

20 dla części I, II oraz III w następujący sposób pn.: 

Zamawiający wymaga udzielenia min. 60 miesięcznego okresu gwarantowanego wsparcia 

technicznego (odpłatnego serwisu pogwarancyjnego i zapewnienia dostępności części zamiennych 

w okresie minimum 60 miesięcy po okresie gwarancyjnym). 

  



 

 

Pytanie 8 

Pytanie 2 – dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR DA.22.2.2020.ZM-1 część I §7 pkt 7  

Czy Zamawiający poprzez przestąpienie do usunięcia usterki lub awarii w ciągu 3 dni roboczych 

liczonych od dnia zawiadomienia rozumie czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy, 

zgodnie z podanym opisem parametru w Załączniku nr 1a do umowy?  

Dla oferowanych przez nas urządzeń w wielu przypadkach zdalna diagnoza jest wystarczająca do 

określenia rodzaju usterki i zamówienia potrzebnych części do wykonania naprawy, a osobista wizyta 

nie jest konieczna na etapie diagnozowania usterki. 

Odpowiedź na pytanie 8 

Zamawiający informuje, iż sposób i metodę usunięcia awarii lub usterki pozostawia serwisowi, tym 

samym akceptuje czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy, jeżeli nie będzie to 

następstwem utraty gwarancji producenta. 

Pytanie 9 

Pytanie 3 – dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR DA.22.2.2020.ZM-1 część I §7 pkt 8  

Sekwenatory NGS są urządzeniami o znacznym stopniu złożoności konstrukcji. Czas przewidziany 

przez Zamawiającego na skuteczne usunięcie usterek i wad jest zbyt krótki, ponieważ częstokroć 

naprawa urządzenia wymaga zastosowania długotrwałych procedur kalibracyjnych a jej poprawność 

musi zostać potwierdzona przeprowadzeniem odpowiedniej reakcji testowej trwającej nawet kilka 

dni. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę gwarancyjną 

do 15 dni, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy? 

Odpowiedź na pytanie 9 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu wzoru umowy §7, pkt 8 - część I, pn.: 

8. Wykonawca powinien dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 15 dni roboczych, liczonych od dnia 

przystąpienia do naprawy. 

Pytanie 10 

Pytanie 4 – dotyczy: Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 1 

Parametr Minimalna ilość materiału wejściowego  

Czy Zamawiający podając jako parametr Minimalna ilość materiału wejściowego - nie więcej niż 50 ng 

miał na myśli ilość materiału wejściowego do przygotowania biblioteki? 

Odpowiedź na pytanie 10 

Zamawiający informuje, iż miał na myśli ilość materiału wyjściowego do przygotowania bibliotek. 



 

 

Pytanie 11 

Pytanie 5 – dotyczy: Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 1 

Parametr Instalacja, Serwis gwarancyjny  

Czy Zamawiający poprzez zapis „gwarancja: co najmniej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń, z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy” miał na myśli możliwość 

wykupienia dodatkowo płatnego 12 miesięcznego kontraktu serwisowego po zakończeniu 24 

miesięcy zaoferowanej gwarancji? 

Odpowiedź na pytanie 11 

Zamawiający informuje, iż poprawny zapis będzie następujący, pn.: 

 zapis „gwarancja: co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń” 

Pytanie 12 

Pytanie 6 – dotyczy: Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 2  

Pragniemy zauważyć, że wymagany produkt w 2 pozycji I części zamówienia nie jest urządzeniem, nie 

posiada ruchomych części oraz nie wymaga uruchomienia. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi 

od wymogu jego montażu, a sprawdzenie poprawności działania będzie polegało na weryfikacji braku 

fizycznych uszkodzeń?  

Odpowiedź na pytanie 12 

Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu montażu oraz że sprawdzi brak fizycznych 

uszkodzeń. 

Pytanie 13 

Pytanie 7 – dotyczy: Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 3  

Pragniemy zauważyć, że wymagany produkt w 3 pozycji I części zamówienia nie jest urządzeniem, nie 

posiada ruchomych części oraz nie wymaga uruchomienia. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi 

od wymogu jego montażu, a sprawdzenie poprawności działania będzie polegało na weryfikacji braku 

fizycznych uszkodzeń? 

Odpowiedź na pytanie 13 

Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu montażu oraz że sprawdzi brak fizycznych 

uszkodzeń. 

  



 

 

Pytanie 14 

Pytanie 8 – dotyczy: Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 2 

i 3  

Czy Zamawiający dla 2 i 3 pozycji I części zamówienia dopuści dostarczenie wymaganej dokumentacji 

technicznej oraz instrukcji użytkowania tylko w języku angielskim? 

Odpowiedź na pytanie 14 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wymaganą dokumentację techniczną oraz instrukcję 

użytkowania systemu w języku angielskim. 

Pytanie 15 

Pytanie 9 – dotyczy: Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 5  

Czy w ramach 5 pozycji I części zamówienia Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie zestawu 

odczynników do znakowania DNA przy tworzeniu bibliotek WGS z minimalną liczbą analiz: 24? 

Odpowiedź na pytanie 15 

Zamawiający informuje, iż akceptuje zestaw odczynników do znakowania DNA przy tworzeniu 

bibliotek WGS z minimalną liczbą 24. 

Pytanie 16 

Pytanie 10 – dotyczy: Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 

1 Parametry oferowane przez Wykonawcę  

Czy w kolumnach, w których Zamawiający nie wskazał wymogu podania oferowanej wartości dla 

wskazanych parametrów potwierdzeniem ich spełnienia ma być słowo „TAK”? 

Odpowiedź na pytanie 16 

Zamawiający informuje, iż w kolumnach, w których Zamawiający nie wskazał wymogu podania 

wartości dla wskazanego  parametru, warunki określone w kolumnie „Opis Parametru” są 

obligatoryjne i są to minimalne wymagania dla oferty niepodlegającej odrzuceniu w 

przedmiotowym postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, iż 

Wykonawca który złożył ofertę stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ tym samym oświadcza, że 

oferuje realizację zamówienia na warunkach określonych w częściach na które składa ofertę, opisy 

przedmiotów zamówienia stanowią załączniki do projektów umów, pn.: 

1) Projekt umowy do części I wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 

1a do SIWZ; 

2) Projekt umowy do części II wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 

nr 1b do SIWZ; 

3) Projekt umowy do części III wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 

nr 1c do SIWZ; 



 

 

4) Projekt umowy do części IV wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 

nr 1d do SIWZ; 

5) Projekt umowy do części V wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 

nr 1e do SIWZ; 

6) Projekt umowy do części VI wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 

nr 1f do SIWZ; 

Pytanie 17 

Czy w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar 

umownych za opóźnienie w dostawie do 0,2 % wartości brutto lub do możliwie najniższych wartości ? 

Odpowiedź na pytanie 17 

Zamawiający podotrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  w związku z art. 12a ust. 2 ppkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843, z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż 

dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

I. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale I ust. 7 

BYŁO: 

ROZDZIAŁ I. 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
7. Wykonawca wymaga, aby dostarczony sprzęt był kompletny, wolny od wad fizycznych, 

jakościowych i prawnych, fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.), 
niebędący przedmiotem ekspozycji, elementem szkolenia bądź innej formy użytkowania, 
zgodny ze założoną ofertą i normami obowiązującymi w Polsce oraz z ostatnimi 
rozwiązaniami technologicznymi producenta, zapakowany w sposób gwarantujący ochronę 
przed uszkodzeniem, a opakowanie nie będzie nosić znamion jego otwierania. 

 

JEST: 

 

7. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był kompletny, wolny od wad fizycznych, 
jakościowych i prawnych, fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r.), 
niebędący przedmiotem ekspozycji, elementem szkolenia bądź innej formy użytkowania, 
zgodny ze założoną ofertą i normami obowiązującymi w Polsce oraz z ostatnimi 
rozwiązaniami technologicznymi producenta, zapakowany w sposób gwarantujący ochronę 
przed uszkodzeniem, a opakowanie nie będzie nosić znamion jego otwierania. 

 

 

  



 

 

II. W projekcie umowy w § 7 ust. 7 części III 

BYŁO: 

7. Wykonawca powinien przystąpić do usunięcia usterki lub awarii w ciągu 3 dni roboczych, 

liczonych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o jej wystąpieniu w formie pisemnej – e-

mailem lub faksem.  

JEST: 

7. Termin reakcji serwisu Wykonawcy w przypadku usterki lub awarii wynosi 3 dni robocze, liczone 

od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o jej wystąpieniu w formie pisemnej – e-mailem lub 

faksem.  

 

III. W projekcie umowy w § 7 ust. 8 i 9 części III 

BYŁO: 

8. Wykonawca powinien dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od 

dnia przystąpienia do naprawy. 

JEST: 

8. Wykonawca powinien dokonać  naprawy gwarancyjnej w ciągu 18 dni roboczych, liczonych od 

dnia przystąpienia do naprawy 

 

IV. W projekcie umowy w § 7 ust. 8  części I 

BYŁO: 

8.  Wykonawca powinien dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od 

dnia przystąpienia do naprawy. 

JEST: 

8.  Wykonawca powinien dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 15 dni roboczych, liczonych od 

dnia przystąpienia do naprawy. 

V. W załączniku nr 1 do umowy w części I, pozycji 1, parametrze – Instalacja, serwis gwarancyjny: 

BYŁO: 

 czas naprawy urządzenia – maksymalnie do 28 dni roboczych 
 

  



 

 

JEST: 

 czas naprawy urządzenia – maksymalnie do 15 dni roboczych/w przypadku konieczności 
sprowadzenia części z zagranicy maksymalnie 21 dni roboczych 

 

VI. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ROZDZIALE XVI Kryteria oceny ofert II w 

odniesieniu do części I, II, III 

BYŁO: 

W przypadku podania okres gwarantowanego wsparcia technicznego w niepełnych miesiącach 

Zamawiający zaokrągli „w dół” do pełnych miesięcy. W przypadku nie wpisania okresu 

gwarantowanego wsparcia technicznego na przedmiot zamówienia, Zamawiający przyjmie, że 

Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji, tj. 60 miesięcy.  

Zamawiający wymaga udzielenia min. 60 miesięcznego okresu okres gwarantowanego wsparcia 

technicznego na przedmiot zamówienia od daty protokolarnego odbioru. 

 

JEST: 

W przypadku podania okres gwarantowanego wsparcia technicznego w niepełnych miesiącach 

Zamawiający zaokrągli „w dół” do pełnych miesięcy. W przypadku nie wpisania okresu 

gwarantowanego wsparcia technicznego na przedmiot zamówienia, Zamawiający przyjmie, że 

Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji, tj. 60 miesięcy.  

Zamawiający wymaga udzielenia min. 60 miesięcznego okresu gwarantowanego wsparcia 

technicznego (odpłatnego serwisu pogwarancyjnego i zapewnienia dostępności części 

zamiennych w okresie minimum 60 miesięcy po okresie gwarancyjnym). 

 

VII. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

BYŁO: 

ROZDZIAŁ XII. 

Składanie ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za 

pośrednictwem miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl/) do dnia 22 kwietnia 2020 r. do 

godziny 10:00. 

 

ROZDZIAŁ XIV. 
Otwarcie ofert 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 22 kwietni 2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie 
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, w pok. CW17, Dział Administracyjno – 
Techniczny. 

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, w szczególności 
dotyczące ceny. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zmieści na swojej stronie internetowej informację o 
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
 

JEST: 

ROZDZIAŁ XII. 
Składanie ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za 

pośrednictwem miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl/) do dnia 27 kwietnia 2020 r. do 
godziny 10:00. 

 

ROZDZIAŁ XIV. 
Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie 
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, w pok. CW17, Dział Administracyjno – 
Techniczny. 

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, w szczególności 
dotyczące ceny. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zmieści na swojej stronie internetowej informację o 
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
 

 

VIII. W załączniku nr 1e do SIWZ – Projekt umowy 

BYŁO: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetarg nieograniczony, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  

…………………………….w dniu ……………………r. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

Wykonawca zobowiązuje się do dostaw Zamawiającemu: „Tworzyw sztucznych – zestaw 

materiałów zużywalnych umożliwiających sekwencjonowanie następnej generacji”, zwanych 

dalej „Przedmiotem Umowy”, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, załączonym do 

złożonej Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, po cenach jednostkowych określonych w 

tym Załączniku, stanowiącym integralną część Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

za nie wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1. 

JEST: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetarg nieograniczony, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr  

…………………………….w dniu ……………………r. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

Wykonawca zobowiązuje się do dostaw Zamawiającemu: „Tworzyw sztucznych – zestaw 

materiałów zużywalnych umożliwiających sekwencjonowanie następnej generacji”, zwanych 

dalej „Przedmiotem Umowy”, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, załączonym do 

złożonej Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, po cenach jednostkowych określonych w 

tym Załączniku, stanowiącym integralną część Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

za nie wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1. 

IX. W załączniku nr 1f do SIWZ – Projekt umowy 

BYŁO: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetarg nieograniczony, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  

…………………………….w dniu ……………………r. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

Wykonawca zobowiązuje się do dostaw Zamawiającemu odczynników, zwanych dalej 

„Przedmiotem Umowy”, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, załączonym do złożonej 

Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, po cenach jednostkowych określonych w tym 



 

 

Załączniku, stanowiącym integralną część Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za 

nie wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1. 

  



 

 

JEST: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetarg nieograniczony, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr  

…………………………….w dniu ……………………r. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

Wykonawca zobowiązuje się do dostaw Zamawiającemu odczynników, zwanych dalej 

„Przedmiotem Umowy”, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, załączonym do złożonej 

Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, po cenach jednostkowych określonych w tym 

Załączniku, stanowiącym integralną część Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za 

nie wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1. 

X. W załączniku nr 1d do Umowy – część 4, pozycja 4: 

BYŁO: Pipeta  8 kanałowa nastawna 

JEST:  Pipeta  12 kanałowa nastawna 

XI. W załączniku nr 1b do Umowy – część 2, pozycja 1: 

BYŁO: 

CZĘŚĆ II – Moduł niezbędny do kompleksowej oceny bibliotek DNA do sekwencjonowania genomowej 
następnej generacji 

POZYCJA 1 – Aparat do mikrofluidalnej elektroforezy kwasów nukleinowych 

Ilość: 1 kpl. 

Rok produkcji nie starszy niż 2019 r. - nowy, nie używany. 

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy 

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, 

FUNKCJONALNYCH I UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

  



 

 

JEST:   

CZĘŚĆ II – Moduł niezbędny do kompleksowej oceny bibliotek DNA do sekwencjonowania genomowej 
następnej generacji 

POZYCJA 1 – Aparat do elektroforezy kwasów nukleinowych 

Ilość: 1 kpl. 

Rok produkcji nie starszy niż 2019 r. - nowy, nie używany. 

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy 

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, 

FUNKCJONALNYCH I UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

XII. W załączniku nr 1a do Umowy – część 1, pozycja 4: 

BYŁO: 

 kompletny zestaw do przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania DNA z enzymatyczną 

fragmentacją materiału do przygotowania 24 prób (1 opakowanie) 

 zakres stosowania: WGS dla małych genomów, plazmidów 

 ilość wejściowego DNA – nie więcej niż 50ng  

 zasada działania: fragmentacja enzymatyczna  

 możliwość multipleksowania w jednej probówce wielu znakowanych próbek  

 data przydatności do użycia zestawu: min. 3 miesiące od daty dostawy  

 Zamawiający podkreśla, że okres przydatności do użycia każdego z zestawów nie może być 

krótszy niż 3 miesiące  

 Do zestawu dołączony: 

  odczynnik do oczyszczania matryc PCR tworzonych bibliotek w ilości nie mniejszej niż 75 ml – 

1 opakowanie 

 Odczynnik do kontroli biblioteki DNA kompatybilny z aplikacją odczytów sekwencjonowania 

powyżej 150  par zasad – 1 opakowanie  (dostarczony w II transzy zgodnie z 

harmonogramem określonym w SIWZ) 

 

JEST:  

 kompletny zestaw do przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania DNA z enzymatyczną 

fragmentacją materiału do przygotowania 24 prób (1 opakowanie-(dostarczony w II transzy 

zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ)  

 zakres stosowania: WGS dla małych genomów, plazmidów 

 ilość wejściowego DNA – nie więcej niż 50ng  

 zasada działania: fragmentacja enzymatyczna  

 możliwość multipleksowania w jednej probówce wielu znakowanych próbek  

 data przydatności do użycia zestawu: min. 3 miesiące od daty dostawy  



 

 

 Zamawiający podkreśla, że okres przydatności do użycia każdego z zestawów nie może być 

krótszy niż 3 miesiące  

 Do zestawu dołączony: 

  odczynnik do oczyszczania matryc PCR tworzonych bibliotek w ilości nie mniejszej niż 75 ml 

– 1 opakowanie (dostarczony w I transzy zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ) 

 Odczynnik do kontroli biblioteki DNA kompatybilny z aplikacją odczytów sekwencjonowania 

powyżej 150  par zasad – 1 opakowanie (dostarczony w I transzy zgodnie z 

harmonogramem określonym w SIWZ) 

  

XIII. W Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 1 Parametr 

Instalacja, Serwis gwarancyjny: 

BYŁO: 

 gwarancja: co najmniej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, z 
możliwością przedłużenia do 36 miesięcy 

 

JEST: 

 gwarancja: co najmniej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
 

XIV. W załączniku nr 1a do Umowy – część 1, pozycja 6: 

BYŁO: 

Ilość: 2 opakowania 

 umożliwiający multipleksowania próbek w jednej probówce  

 minimalna liczba znaczników: 96  

 minimalna liczba analiz: 384  

 data przydatności min.3 miesiące od daty dostawy  

 zestaw kompatybilny z zaoferowanym zestawem do tworzenia bibliotek do 
sekwencjonowania NGS  

 data przydatności do użycia zestawu: min. 3 miesiące od daty dostawy 
ilość: 1 opakowanie w I transzy oraz 2 opakowanie w II transzy 

JEST:   

Ilość: 1 opakowanie 

 umożliwiający multipleksowania próbek w jednej probówce  

 minimalna liczba znaczników: 96  

 minimalna liczba analiz: 384  

 data przydatności min.3 miesiące od daty dostawy  

 zestaw kompatybilny z zaoferowanym zestawem do tworzenia bibliotek do 
sekwencjonowania NGS  

 data przydatności do użycia zestawu: min. 3 miesiące od daty dostawy 
ilość: 1 opakowanie w I transzy  



 

 

 

XV. Formularz oferty załącznik nr 2 do SIWZ – Część II w kolumnie „Przedmiot zamówienia” 

BYŁO: 

Dostawa: Aparat do mikrofluidycznej elektroforezy kwasów nukleinowych (zgodnie z opisem 

zawartym w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1b do umowy) 

JEST: 

Dostawa: Aparat do elektroforezy kwasów nukleinowych (zgodnie z opisem zawartym w „Opisie 

przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1b do umowy) 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

pozostają bez zmian. 

Zamawiający informuje, iż załącza następujący dokumenty ze zmianami stanowiącymi załącznik do 

niniejszego pisma, z obowiązkiem stosowania w przedmiotowym postępowaniu w częściach gdzie 

treść uległa zmianie, pn.:  

1. Załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do SIWZ – po zmianach 

2. Załączniki wersja edytowalna – po zmianach 09.04.2020 

 

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, ulega zmianie treść ogłoszenia o 

zamówieniu, t.j.:  

1. Termin składania ofert :  27.04.2020 r. godz. 10:00 

2. Termin otwarcia ofert:  27.04.2020 r. godz. 14:00 

 

 

 

DYREKTOR 

         Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                        im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                                              --//-- 

                         prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel 

 


