Warszawa, dnia 14 września 2020 r.
Znak sprawy: ZPI.2610.10.2020

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ
Dotyczy postępowania: Dostawa aparatury badawczej dla laboratoriów
Centralnego Laboratorium Inżynierii Elektrycznej (CLIE)
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (Zamawiający)
działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm), przekazuje
treść wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami (kolejność numeracji pytań
zgodnie z kolejnością wpływu do Zamawiającego):
Pytanie nr 1:
W nawiązaniu do postępowania nr ZPI.2610.10.2020 na „Dostawę aparatury
badawczej dla laboratoriów Centralnego Laboratorium Inżynierii Elektrycznej
(CLIE) zwracamy się do Państwa z następującymi wnioskami dotyczącymi
wzoru umowy:
1. AD § 6 pkt 4 – Prosimy o wydłużenie terminu na doprowadzenie
przedmiotu umowy do pełnej sprawności technicznej z zaproponowanych 5
dni do 50 dni roboczych.
2. AD § 6 pkt 7 – Prosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu umowy lub
nadanie mu brzmienia „Jeżeli w okresie gwarancji ten sam podzespół
przedmiotu umowy będzie naprawiany więcej niż dwukrotnie i serwis
producenta nie znajdzie sposobu na skuteczne usunięcie awarii Wykonawca w
porozumieniu z serwisem producenta może podjąć decyzję o dostarczeniu
nowego urządzenia.”
3. AD § 6 pkt 9 – Prosimy o odstąpienie od warunku naprawy przedmiotu
umowy w miejscu dostawy.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie wzoru umowy,
częściowo uwzględniając prośby zawarte we wniosku Wykonawcy.
Zamawiający
uwzględnił
wniosek
w
zakresie
wydłużenia
terminu
doprowadzenia do pełnej sprawności urządzenia, tam gdzie zachowanie
wymagań dla kalibracji uniemożliwia wykonanie naprawy w terminie 5 dni
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i
wymagany
jest
odpowiednio
dłuższy
termin,
uwzględniający
m.in. konieczność transportu do laboratorium producenta lub jego siedziby,
także poza granicami kraju. Jednakże Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego wykonania niezbędnych czynności z uwagi na ciążące na
Zamawiającym zobowiązania z tytułu niewykonanych badań, w tym także
obowiązek płacenia umownych odsetek lub kar. W tym zakresie zwłoka
Wykonawcy będzie skutkowała naliczeniem kar umownych wskazanych
w umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
ZMIANA NR 3 DO SIWZ
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający, działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:
1. WE WZORZE UMOWY STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ:
1) § 6 ust. 4 o treści:
Wykonawca doprowadzi przedmiot umowy do pełnej sprawności technicznej
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5,
jednak nie dłużej niż w terminie 5 dni. W sytuacji, gdy po wstępnej ocenie
powstałej awarii, Wykonawca uzna, że termin powyższy nie będzie mógł być
przez niego dotrzymany, ma prawo wnieść stosowne zastrzeżenie, przy
czym musi być ono uzasadnione przyczynami obiektywnymi, niezależnymi
od Wykonawcy. Zamawiający może uwzględnić zastrzeżenia Wykonawcy
i skorygować wyznaczony termin.
W przypadku nieuznania przez Zamawiającego argumentów przedłożonych
przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczać Wykonawcy kary
umowne zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy.
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Wykonawca doprowadzi przedmiot umowy do pełnej sprawności technicznej
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż
30 dni roboczych, jeżeli wymaga tego zachowanie akredytowanej kalibracji
urządzania lub do 5 dni roboczych w pozostałych przypadkach. W sytuacji,
gdy po wstępnej ocenie powstałej awarii, Wykonawca uzna, że termin
30 dni roboczych nie będzie mógł być przez niego dotrzymany, ma prawo
wnieść stosowne zastrzeżenie, przy czym musi być ono uzasadnione
przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od Wykonawcy np. serwisem
producenta
sprzętu.
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
złożenia
harmonogramu naprawy, określającego czas wykonania niezbędnych
czynności. Zamawiający może uwzględnić zastrzeżenia Wykonawcy
i wydłużyć wyznaczony termin, nie dłuższej niż do 50 dni roboczych.
W przypadku nieuznania przez Zamawiającego argumentów przedłożonych
przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczać Wykonawcy kary
umowne zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy.
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2) §6 ust. 7 o treści:
Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy lub jakakolwiek jego część
będą naprawiane więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego dostarczy nowe urządzenie.
Otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Jeżeli w okresie gwarancji ten sam podzespół będzie naprawiany więcej niż
dwukrotnie, dalsza skuteczna naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu
na nowy nie będzie możliwa według przedłożonego oświadczenia producenta
urządzenia (w formie skanu i oryginału na żądanie Zamawiającego) oraz
wada uniemożliwia wykorzystanie urządzenia do akredytowanych badań,
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzania na nowe.
3) w § 6 wykreśla się ust. 9 o treści:
Z uwagi na konieczność zapewnienia pracy przedmiotu umowy z innymi
urządzeniami Zamawiającego serwis zobowiązany jest dokonać naprawy
w miejscu dostawy.
2.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) W Rozdziale XIII SIWZ ust. 1 - 3 o treści:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 16 września 2020 r. o godz.
9:50. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma
data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania
przez wykonawcę przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,
Sekretariat, ul. M.Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek
nr 3, I piętro, pok. 128.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2020 r. o godz.
10:00, w siedzibie Zamawiającego:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki,
ul. M.Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3, I piętro,
pok. 120.
otrzymują nowe brzmienie o treści:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 22 września 2020 r. o godz.
10:50. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma
data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania
przez wykonawcę przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
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Sieć
Badawcza
Łukasiewicz
–
Instytut
Elektrotechniki,
Sekretariat, ul. M.Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek
nr 3, I piętro, pok. 124.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2020 r. o godz.
11:00, w siedzibie Zamawiającego:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki,
ul. M.Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3, I piętro,
pok. 120.

Zamawiający informuje, że pozostałe postanowienia SIWZ nie ulega zmianie.
W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany
treści Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 07.09.2020 r. pod numerem 581858-N-2020. Treść
zmiany ogłoszenia o zamówieniu zostanie opublikowana na stronie
internetowej postępowania.

p.o. Dyrektora Instytutu
/-/
dr Jacek Szczot
(podpis na oryginale dokumentu)
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