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DOTYCZY: ogłoszenia na dostawę laboratoryjnego systemu obrazowania umożliwiającego 

wizualizację fluorescencji, chemiluminescencji, bioluminescencji oraz obrazowanie w świetle 

widzialnym do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk 

 

 

Wykonawca zadał pytania następującej treści: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie §3 pkt. 4.1 na czas reakcji na zgłoszenie awarii 

do 72 h? 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w zapisie §3 pkt. 4.1 a):” przez określenie „czas reakcji 

na zgłoszenie awarii” Strony niniejszej umowy określają czas przybycia serwisu do miejsca, gdzie 

dostarczono urządzenie, liczony od momentu zgłoszenia awarii; a w przypadku, gdy wymagane jest 

wsparcie na odległość, czas pierwszego logowania lub kontaktu email ze strony Wykonawcy (w 

zależności od możliwości technicznych) jest równoznaczny z reakcją na miejscu;” 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w zapisie §3 pkt. 4.1 b): „przez określenie „czas 

naprawy” Strony niniejszej umowy określają czas liczony od przybycia serwisu do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego, gdzie dostarczono urządzenie, liczony od momentu zgłoszenia awarii; a w 

przypadku, gdy wymagane jest wsparcie na odległość, czas pierwszego logowania lub kontaktu email 

ze strony Wykonawcy (w zależności od możliwości technicznych) jest równoznaczny z reakcją na 

miejscu, do momentu dokonania naprawy” 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie §3 pkt. 5 na: „W okresie trwania gwarancji 

Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy gwarancyjne, o ile są wymagane przez producenta”. 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie §4 pkt. 1 na: „Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, wskutek okoliczności od Zamawiającego 

niezależnych w wysokości 5% wartości brutto umowy, 

b) zwłoka w realizacji Przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia za 

każdy dzień zwłoki, 

c) dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie realizuje gwarancji i serwisu zgodnie z warunkami 

wskazanymi w niniejszej umowie, Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego 

rozwiązania umowy z Wykonawcą przy równoczesnym naliczeniu kar umownych w wysokości 10% 

ceny brutto przedmiotu zamówienia, 

d) opóźnienia w realizacji terminów wynikających z udzielonej gwarancji, o których mowa w § 3. ust. 

4. pkt 1. niniejszej umowy, w wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
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Odpowiedzi: 

Zamawiający wyraża zgodę  na zmianę zapisów wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

ogłoszenia. 

W załączeniu wzór umowy po modyfikacji. 

 

      Zatwierdzam 

 

Dyrektor  
Instytutu Genetyki Roślin  
Polskiej Akademii Nauk 

/-/ 
Prof. dr hab. Paweł Krajewski 

      /podpisano elektronicznie/ 
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