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Warszawa, dnia 15.10.2019 r.
WYJAŚNlENlA
do treści SlWZ w postępowaniu „Dostawa źródła promieniowania rentgenowskiego
do wysokorozdzielczego mikrotomografu komputerowego wraz z jego instalacją,
przeprowadzeniem testów poprawności instalacji i funkcjonowania, kalibracją i
przeglądem tomografu”
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z
późniejszymi zmianami) lnstytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą
w Warszawie uprzejmie informuje o pytaniach zadanych przez Wykonawców i
odpowiedziach udzielonych przez Zamawiającego:
Pytanie:
1. Czy Zamawiający odstąpi od warunku przedstawienia wykazu wykonania w
ostatnich 5 latach co najmniej 1 dostawy o podobnym zakresie?
Na terenie Polski znajdują się tylko dwa urządzenia, które korzystają z tego rodzaju
źródła promieniowania i żadne z nich nie wymagało wymiany tego źródła w okresie
ostatnich 5 lat.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować iż posiadamy doświadczenie oraz
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od warunku przedstawienia dokumentów
potwierdzających wykonanie w ostatnich 5 latach co najmniej 1 dostawy o podobnym
zakresie.
Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że ze względu na unikatowy charakter aparatury,
zamawiający dopuszcza by dostawa o podobnym zakresie obejmowała dostawę
mikrotomografów komputerowych (których częścią jest źródło promieniowania
rentgenowskiego) lub inną wysokoprecyzyjną aparaturę badawczą o mikrometrowej
rozdzielczości. Dodatkowo, zamawiający zwraca uwagę, że w treści SIWZ nie wymaga by
dostawy te były wykonane na terenie Polski – wykonawca może przedstawić dokumenty
potwierdzające dostawę urządzeń do mikrotomografii wykonane poza krajem.

Pytanie: Par. 6 umowy
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: „/W przypadku
trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest
do wymiany wadliwego elementu na nowy”? /Przedmiot zamówienia nie
podlega takim awariom.
Odpowiedź: W momencie ogłaszania treści SIWZ zamawiający nie jest w stanie określić
jakim awariom może ulec przedmiot zamówienia i w jaki sposób będzie przebiegać jego
naprawa. Jeśli zgodnie z twierdzeniem potencjalnego Zleceniobiorcy przedmiot zamówienia
nie ulega takim awariom, zapis w SIWZ może nie mieć faktycznego zastosowania, jednak
zgodnie z art. 560 KC takie zabezpieczenie praw konsumenta znajduje się w większości

umów gwarancyjnych. Z tego względu zamawiający nie widzi podstaw do usunięcia
poniższej treści z SIWZ „/W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca
zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu na nowy”

Pytanie: 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu reakcji serwisu
do 96 godzin?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie reakcji serwisu z 72 do 96 godzin.

Pytanie: 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by naprawa gwarancyjna była
wykonywana w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni?
i
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu iż w przypadku
konieczności sprowadzenia części specjalistycznych czas naprawy
nie może przekroczyć 28 dni? Naprawa przedmiotu zamówienia wiąże się zawsze
ze sprowadzeniem części specjalistycznych i może przekroczyć okres 28 dni.
Odpowiedź: Biorąc pod uwagę fakt, że naprawa urządzenia może wiązać się z potrzebą
sprowadzenia specjalistycznych części lub odesłania wadliwej części do producenta a
producentem źródła promieniowania rentgenowskiego może być firma mająca swoją
siedzibę na innym kontynencie, zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ (treść zmian
po odpowiedzi na pytanie 5).

Pytanie: 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wykonawca zapewnił dostęp do
części zamiennych przez okres 5 lat?
Odpowiedź: Zamawiający uzyskał informacje od producenta źródła promieniowania
znajdującego się w tomografie Instytutu Paleobiologii, że średni czas życia tej części przy
standardowym użytkowania wynosi co najmniej 5 lat. Źródło promieniowania w tomografie w
Instytucie Paleobiologii uległo awarii po 6 latach. Choć Zamawiający bierze pod uwagę
konieczność wymiany źródła w sugerowanym przez producenta średnim okresie działania,
jednak na okoliczność pojawienia się innych usterek w działaniu źródła w okresie ponad 5
lat, Zamawiający chce uzyskać od Wykonawcy zapewnienie dotyczące możliwości
wykonania takich napraw. Z tego względu Zamawiający pozostawi zapis w SIWZ dotyczący
dostępności części zamiennych przez 7 lat.
W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania § 6 w Rozdziale 2 SIWZ otrzymuje
brzmienie:
„ § 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.

Pytanie 6: Czy chodzi o zakup i wymianę źródła MFX o ozn. L9421-02, które jest
składową tomografu Zeiss'a?
Odpowiedź: Tak, w postępowaniu przetargowym chodzi o zakup, wymianę uszkodzonego
źródła L9421-02 do tomografu oraz czynności kalibracyjne (serwisowe) związane z
tomografem opisanym w SIWZ.
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