
Fundusze 
Europejskie 
Inteligentny Rozwój 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

Puck, dnia 1 marca 2018 roku 

Pytania i odpowedzi do postępowania na dostawę fabrycznie nowego termocyklera 

nr postępowania: SIPOIR 1.1.1/2017 

Działając w imieniu Genloxa spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Rzucewo 2, 84-100 Puck zawiadamiam, że 
w toku postępowania na dostawę fabrycznie nowego termocyklera, zwiazanego z realizacją projektu pt. 

"innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego 
tiopurynami", który współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty 
B+R przedsiębiorstw", poddziałanie 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa", wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania, na które udzielono poniższych odpowiedzi: 

Pytanie 1. Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 2 i 4. 
Uprzejmie prosimy o uzupełnienie wzoru umowy, §2 o następujący zapis: "instalacja oraz szkolenie odbędzie się 
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia dostawy" 
Prośbę naszą motywujemy tym, iż odczynniki laboratoryjne które służą do instalacji i szkoleń mają określony 
termin ważności. Poza tym zobowiązania Wykonawcy powinny być określone terminem granicznym. 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje ust. 6 w § 2 o treści "Instalacja oraz szkolenie nastąpi w uzgodnionym przez 
Strony terminie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od dnia dostawy". 

Pytanie 2. Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 4. 
Uprzejmie prosimy o podanie liczby osób które mają zostać przeszkolone. 
Cena sprzętu zawiera koszt szkolenia określonej liczby osób. Ponieważ wg treści umowy przeszkolenie personelu 
jest zobowiązaniem Wykonawcy, Wykonawca ma prawo poznać przewidywaną liczbę osób które miałyby wziąść 
udział w szkoleniu. 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje szkolenie 2 osób. 

Pytanie 3. Dotyczy wzoru umowy, § S, ustęp 4. 
Zamawiający we wzorze umowy zapisał: " _� 

"Czas reakcji Serwisu od momentu ·zgloszenia ewentualnej usterki wynosi maksymalnie 48 godzin. Czas 
wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie 10 dni, może się jednak przedłużyć w przypadku braku 
niezbędnych części zamiennych ze strony producenta. W takich sytuacjach Sprzedający dołoży starań w celu 
zapewnienia sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach. O ile to możliwe, wszelkie naprawy 
dokonywane będą w miejscu użytkowania zakupionego sprzętu. W wypadku, gdy istniejące warunki techniczne 
nie pozwolą na usunięcie usterek na miejscu urządzenie zostanie przekazane do punktu serwisowego, gdzie 
ewentualne wady i nieprawidłowości zostaną usunięte." 

Uprzejmie prosimy o korektę wlw zapisu tak by brzmiał: 

"Czas reakcji Serwisu od momentu zgłoszenia ewentualnej usterki wynosi maksymalnie 72 godziny. Czas 
wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie 21 dni, może się jednak przedł\:!żyć w przypadk\:! brak\:! 
niezbędnych części zamiennych ze strony prod\:!centa. W takich sytuacjach Sprzedający dołoży starań w celu 
zapewnienia sprzętu zastępczego o poróvmywafnych parametrach. O ile to możliwe, wszelkie naprawy 
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dokonywane będą w miejscu użytkowania zakupionego sprzętu. W wypadku, gdy istniejące warunki techniczne 
nie pozwolą na usunięcie usterek na miejscu urządzenie zostanie przekazane do punktu serwisowego, gdzie 
ewentualne wady i nieprawidłowości zostaną usunięte." 

Standardowe warunki serwisowe producenta sprzętu który chcielibyśmy Państwu zaoferować wynoszą: 
72 h - czas reakcji serwisu 
do 21 dni - czas naprawy. 

Producent nie zapewnia sprzętu zastępczego podczas naprawy. 
Zapewnienie sprzętu zastępczego podczas naprawy musi skutkować podniesieniem ceny oferowanego sprzętu o 
100%. Musielibyśmy bowiem uwzględnić w cenie aparatu koszt aparatu zastępczego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 4. Dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 1. 

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych z 1 % do 0,2%. 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron 
stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znaczym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. 
W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie 
Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem 
nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości 
stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. 
Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pmiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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