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Warszawa, dnia 16.10.2019 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa źródła promieniowania rentgenowskiego do wysokorozdzielczego
mikrotomografu komputerowego wraz z jego instalacją, przeprowadzeniem testów
poprawności instalacji i funkcjonowania, kalibracją i przeglądem tomografu
Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą pzp, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 24 października 2019 r. do godz.
10:15, otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.30.
W związku z powyższym treść nw. zapisów SIWZ otrzymują nowe brzmienie:
II. Opis sposobu przygotowywania ofert.
12. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu zaadresowanym na adres
zamawiającego, oraz posiadającym następujące oznaczenia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę źródła promieniowania rentgenowskiego do
wysokorozdzielczego mikrotomografu komputerowego dla Instytutu
Paleobiologii PAN w Warszawie przy ul. Twardej 51/55. NIE OTWIERAĆ PRZED
24 października 2019 r. GODZ. 10:30.”
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w Administracji Instytutu Paleobiologii PAN, adres:
Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, pokój nr 155.
2. Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2019 r. o godz. 10:15. Oferty
otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez
otwierania po upływie ustawowego terminu.
Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10.30
w siedzibie Zamawiającego, ul. Twarda 51/55, pok. 155 (I piętro).
Rozdział 2. Istotne postanowienia umowy.
§ 6. Warunki gwarancji
Przedmiot umowy objęty jest gwarancją przez okres …………………
W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym czas obowiązywania
gwarancji będzie przedłużany o okres upływający pomiędzy zgłoszeniem awarii a jej
całkowitym usunięciem.

Gwarancja obejmuje wszystkie usterki i wady urządzenia oraz uszkodzenia powstałe
w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania sprzętu.
W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest
do wymiany wadliwego elementu na nowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą
serwisową drogą telefoniczną i elektroniczną. Czas reakcji serwisu: do 96 godzin od
momentu powiadomienia o awarii.
Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od
dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia
specjalistycznych części termin wykonania naprawy może być przedłużony, lecz
nie może być dłuższy niż 8 tygodni. Dopuszcza się możliwość przesłania
urządzenia lub elementu, który uległ awarii do wskazanego przez Wykonawcę
serwisu, w takim przypadku koszty transportu w okresie gwarancji pokrywa
Wykonawca, a terminy liczone są od momentu dostarczenia wysłanego urządzenia
lub elementu.
W przypadku wysyłki sprzętu do serwisu mającego siedzibę za granicą czas
naprawy nie może przekroczyć 8 tygodni. Koszty wysyłki w okresie gwarancji
pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych przez okres 7 lat od daty
dostawy.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi
integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
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