Szanowni Państwo,
informuję, że do zapytania ofertowego na: „Dostawę 2 komór fitotronowych do Instytutu Ochrony
Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego” wpłynęły pytania, na które Zamawiający
poniżej udziela odpowiedzi.
Pytanie 1:
(…) Co Zamawiający rozumie przez sformuowanie „wbudowany zbiornik”? Czy Zanawiający
dopuszcza następujące rozwiązanie: umieszczenie zbiornika w wodą dejonizowaną z tyłu urządzenia na
specjalnie do tego przeznaczonej półce (jak to pokazano poniżej na rysunku), zbiornik jest podłączony
do nawilżacza a woda automatycznie zasila nawilżacz? Takie rozwiązanie pozwala w łatwy sposób
uzupełniać wodę.

Odpowiedź:
Pod pojęciem "wbudowany zbiornik" Zamawiający rozumie zbiornik na wodę destylowaną, który jest
połączony z komorą fitotronową i dozuje wodę w celu utrzymania nastawionej wilgotności. Zbiornik
ten powinien być umieszczony w miejscu umożliwiającym łatwe uzupełnianie
wody. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie 2:
Czy zbiornik z pompką jest przewidziany do awaryjnego napełniania zbiornika bezpośrednio
zasilającego nawilżacz?
Odpowiedź:
Pompa ma umożliwić dopływ wody do nawilżacza. Ze względu na fakt, że u różnych
producentów zbiorniki na wodę mogą być umiejscowione albo pod, albo nad komorą roboczą,
Zamawiający wymaga aby przepływ wody był niezakłócony grawitacją.
Pytanie 3:
dot. § 8 Gwarancja, pkt. 3
Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu z „W terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnego
zgłoszenia reklamacyjnego Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymieni wadliwy towar na nowy” na
„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady/usterki towaru w terminie 21 dni od daty otrzymania
pisemnej reklamacji. W przypadku zaistnienia 3 napraw istotnego podzespołu towaru Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy”.?

Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści zapytania ofertowego:
§ 8 ust. 3 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego otrzymuje
następujące brzmienie:
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady/usterki towaru w terminie 21 dni od daty
otrzymania pisemnej reklamacji. W przypadku zaistnienia 3 napraw istotnego podzespołu
towaru Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy. Wykonawca poniesie
także koszty dostawy i ubezpieczenia oraz załadunku i rozładunku w przypadku zwrotu
wadliwego towaru do Wykonawcy oraz koszty dostawy i ubezpieczenia oraz załadunku i
rozładunku towaru wymienionego wysyłanego do Zamawiającego.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty.
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