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Warszawa, dnia 01.04.2022 r. 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/06/2022 

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Sprzedaż i dostarczenie mikroskopu fluorescencyjnego. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada 

na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania: 

 

Pytanie nr 1 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 112 dni?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie informuje, że zgodnie z działem VII ust. 2 pkt 3) SWZ: 

 

„Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” (K3) zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg 

poniższego wzoru: 

 

K2=((49-Di))/42×10pkt 

 

Gdzie: 

K2 – ocena punktowa w kryterium Termin dostawy 

Di – termin dostawy wskazany w formularzu cenowym 

Liczba punktów zostanie zaokrąglona zgodnie z matematycznymi zasadami do 2 miejsc po przecinku. 

 

Zastrzeżenia: 

Informacja o terminie dostawy musi zostać wpisana przez Wykonawcę w formularzu cenowym przy każdym z 

elementów stanowiących przedmiot zamówienia - Załącznik nr 2a do SWZ.  

W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin dostawy 7 dni kalendarzowych lub krótszy, oferta otrzyma 10 pkt. 

W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin dostawy 49 dni kalendarzowych lub dłuższy, oferta otrzyma 0 pkt. 

W przypadku gdy Wykonawca w formularzu cenowym nie wskaże terminu dostawy, Zamawiający uzna, że termin 

dostawy wynosi 49 dni i oferta otrzyma 0 pkt.” 

 

Zatem w sytuacji, gdy termin dostawy zostanie określony przez Wykonawcę na czas dłuższy niż 49 dni, jego oferta 

nie podlegać będzie odrzuceniu, a jedynie otrzyma 0 pkt w kryterium „termin dostawy”.  

 

Pytanie nr 2 

„Wzór umowy Par. 5 ust. 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: 

W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu/modułu/podzespołu Wykonawca zobowiązany jest do 
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wymiany tego wadliwego elementu/modułu/podzespołu w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia do Wykonawcy, na nowy, wolny od wad taki sam element/moduł/podzespół.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów załącznika nr 7 do SWZ. 

 

 

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na powyższe pytania oraz modyfikacje Zamawiającego 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu. 

 


		2022-04-01T17:18:45+0200




