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Zawiadomienie

Dotvczv: specvfikacii istotnvch warunk6w zam6wienia do przetargu

nieoqraniczoneso

nr PN 509/2020 o warto5ci wiehszei ni2 kwotv okre5lone w przeoisach wvdanvch na nodstawie
art. ll ust.8 Pzp. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa systemu spektrometrii mas sprzgzonego
z chromatografem cieczowym wyposa2onego w analizator ruchliwoSci jon6w wraz z zestawem
komputerowym do siedziby Zamawiaj1cego wraz z instalacjq, uruchomieniem i szkoleniem

z wymaganiami Zamawiaj4cego okreSlonymi w Specyfikacji Techniczrej
przedmiotu zam6wienia zawartej w czgsci IV SIWZ (dalej ,,specyfikacja techniczna"), zwanego daleJ
,,Przedmiotem zam6wienia".
z uzytkowania, zgodnie

Wykonawca zadal pytanie nastgpuj 4cej treSci :

Pvtanie

l:

Producent w specyfikacji technicznej definiuje zar6wno rozdzielczoS( analizatorajak i prgdkoSi zbierania danych
w trybie IMS-MSA4S, jednak tylko ta pierwsza wartoSc jest mierzona przez inirynie.u inrtulu;4""go urz4dzenie.

W zwi4zku z poWzszym prosimy o potwierdzente - czy Zamawiaj4cy uzna za wystarczajai. uby p*u..try
specyfikacji vrz4dzenia, kl6re nie podlegaj4 weryfikacji w trakcie instulacli, byty potwierdzone'oficjaln4

specyfikacj4 producenta przy dostawie?

Odpowiedi

l:

TAK, pod warunkiem przedlozeniaww. specyfikacjizamawiaj4cemu, najp6miej przed sporz4dzaniem
protokolu

zdawczo-odbiorczego.

Pytanie 2 :
Wz6r umowy - par. 7, ust. 2.b - prosimy o uwzglgdnienie w definicji "czasu reakcji"
obok przybycia serwisu do
t]t-d'iuv Zamawiaj}cego, r6wnie2 podjgcie dzialart zdalnych mal4cych na celu usuriigcie awarii;
Odpowiedf, 2:
zamawtaj}cy uwzglgdnia w pkt. I.l5 SIWZ oraz wprojekcie umowy w par.7 ust.
2b mo2liwoSi podjgcia dzialah
zdalnych maj4cych na celu usunigcie awarii, i nadaje bizmienie aennicli "czasu reakcji,,,,
przez czas reakcji na zgloszenie awarii Zamawiaj4cy rozumi e czas przybycia
serwisu do siedziby Zamawiaj4cego,
gdzie dostarczono system spektrometrii mas, liczony od momentu zgloszeniaawarii,
a w przypadku, gdy mo2liwe
jest wsparcie zdalne, czas pierwszego logowania jest r6wno
,,..c,,ry z reakci4na miejscu.

Pvtanie 3:

Wz6r umowy - par.7, ust. 2-f - prosimy o zmiang - wymiana wz4dzenia lub jego podzespol6w
w okresie
gwarancji na nowe w przypadku ich 3 (a nie 2) istotnych awarii. Nasza proSba
*yniLu z'prat<ryki obowi4zuj4cej
w zakresie warunk6w Swiadczenia usfug serwisowych dla przedmiotu zam6wienia.
Odoowiedf 3:
TAK, Zamawiaj4cy informuie,2e zapis w pkt. I.l5 SIWZ orazpar.T ust 2f otrzymuje
brzrnienie:
wymiana wzqdzenia lub jego podzespol6w w okresie gwarancji na nowe nastqpi w pr4padku
ich 3 istotnych
awarii; za istotne uszkodzenie przyjmuje sig kazde uszkodzenie uniemo2liwiajqce funkcjonowanie

urz4dzenia.

wymiana urz4dzenia (albo jego podzespolu) powinna nast4pi6 w terminach okreslonych w powy2szej
tabeli;

w przypadku wymiany uszkodzonego urzqdzenia (albo jego podzespolu) na nowy obowi4zlrwai
bgd4 warunki
gwarancji i serwisu wynikajqce ze zloilonej oferty. Okes gwarancji bgdzie biegl w
takim przypadku od poczqtku.
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