Szczecin, dnia 09.10.2017 r.
sygn. DZ-429-2017/JK
bip.pum.edu.pl
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
na „Dostawa aparatu do Real Time PCR wraz z wyposażeniem” – DZ-26245/2017.
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym
wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1. Dotyczy Załącznik nr III A do SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia do wstępnej
homogenizacji próbek?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia do wstępnej homogenizacji próbek.
Pytanie nr 2. Dotyczy Załącznik nr III A do SIWZ.
Dotyczy punktu 2 – Zamawiający w Swoich wymaganiach oczekuje bloku wykonanego ze srebra.
Faktycznie wykonany z czystego srebra o dużej masie blok to optymalne rozwiązanie zapewniające
otrzymywanie jednorodnych wyników. Dodatkowo blok wyposażony w korektor cieplny w postaci
warstwy typu Therma-Base gwarantującej wydajne i równomierne rozchodzenie się ciepła umożliwia
generowanie danych bez kalibracji. Czy Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania.
Pytanie nr 3. Dotyczy Załącznik nr III A do SIWZ.

Dotyczy punktu 10 – Prosimy o wyjaśnienie, czy w Opisie przedmiotu zamówienia, w pkt.
10, nie zaistniała oczywista omyłka pisarska? Czy w miejscu słowa „równych” nie powinno
był słowo „różnych”?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowo w opisie powinno znajdować się słowo „różnych”.
Tym samym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, modyfikuje Załącznik nr
III A do SIWZ. W kolumnie nr II zmieniona zostaje treść zapisu w punkcie 10, który
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„10. Urządzenie posiadające system otwarty umożliwiający analizę kwasów nukleinowych
przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych pochodzący z innych firm niż
producent aparatu.”

Pytanie nr 4. Dotyczy Część II SIWZ – „Projekt umowy”.
Par. 3 ust. 12 i 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 5. Dotyczy Część II SIWZ – „Projekt umowy”.
Par. 4 ust. 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę by termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6. Dotyczy Część II SIWZ – „Projekt umowy”.
Par. 5 ust. 1 pkt 2)-5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 7. Dotyczy Część II SIWZ – „Projekt umowy”.
Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w
każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.
Pytanie nr 8. Dotyczy Część II SIWZ – „Projekt umowy”.
Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, niniejszym modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wyznaczając nowy termin składania ofert:
 termin składania ofert 13.10.2017 r. godz. 1000.
 termin otwarcia ofert 13.10.2017 r. godz. 1100.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:
KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Załączniki:
1) Załącznik nr III A do SIWZ po zmianach.
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