SO. 271.2.2017

Kraków, dn. 07.02.2017 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 22 grudnia
2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 18567-2017 z dnia
02.02.2017 r., którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem komory fitotronowej
wielkogabarytowej typu „Walk-in” dedykowanej do hodowli roślin dla potrzeb Laboratorium
Badań Środowiskowych Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lutego 2017 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące
treści dokumentacji przetargowej.
Poniżej podajemy treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego

1) Dotyczy – system monitoringu GSM.
Zamawiający wymaga podania w ofercie adresu strony oraz loginu i hasła do
demonstracyjnego konta użytkownika umożliwiającego weryfikację parametrów z
wymaganymi w SIWZ.
Czy w związku z tym w celu prawidłowej obsługi konta demonstracyjnego przez
Zamawiającego, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi
systemu monitoringu?
2) Dotyczy – system monitoringu GSM.
Czy Zamawiający wymaga aby system monitoringu był systemem istniejącym
(działającym) już na rynku i stosowanym do monitoringu komór fitotronowych?
3) Dotyczy - Pkt. 4.b). DOKUMENT GWARANCYJNY– Załącznik nr 5 do SIWZ
W SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy (IPU))
jest mowa
o czasie naprawy nie dłuższym niż 7 dni od momentu zgłoszenia, natomiast w pkt.
4.b.) Załącznika nr 5 do SIWZ (DOKUMENT GWARANCYJNY), Wykonawca ma podać
czas naprawy w dniach roboczych.
Proszę o potwierdzenie, że wskazane w SIWZ i IPU dni oznaczają dni robocze.
4)

Dotyczy - Pkt. 8. DOKUMENT GWARANCYJNY– Załącznik nr 5 do SIWZ

W SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy (IPU)) nie ma
określonej ilości dni, co do wymagań Zamawiającego w zakresie ww. punktu.
W związku z tym proszę o podanie maksymalnej ilości dni roboczych, w okresie
których Wykonawca ma zobowiązać się do dostarczenia odpowiedniej części
zastępczej, która umożliwi sprawne działanie całego urządzenia.
Odpowiedzi Zamawiającego:
1. Odp: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi systemu
monitoringu.
2. Odp.: Zamawiający wymaga aby system monitoringu do komór fito tronowych był
systemem już istniejącym i działającym na rynku.
3. Odp.: Zamawiający potwierdza, że wskazane dni oznaczają dni robocze.
4. Odp.: Zamawiający wymaga maksymalnie 14 dni roboczych w okresie których
Wykonawca ma zobowiązać się do dostarczenia odpowiedniej części zastępczej, która
umożliwi sprawne działanie całego urządzenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralna część SIWZ.
Z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi nie wpływają one na konieczność
przedłużenia terminu składania ofert.

z poważaniem
B. Kurzydło

otrzymują:
1. Adresat
2. Strona internetowa
3. a/a

