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Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 36/D/ApBad/2017 – Dostawa ekspandera do obiegu
ORC oraz wymienników płytowych.

PYTANIA I WYJAŚNIENIA
W imieniu Zamawiającego – IMP PAN informuję, że dnia 12.12.2017 r. wpłynęło od
Wykonawcy następujące zapytania dotyczące treści SOPZ:

Pytanie 1:
Proszę o potwierdzenie, czy można składać i będą rozpatrywane oferty cząstkowe (dotyczące nie
wszystkich części przedmiotu zapytania)?
Odpowiedź 1:
Zamawiajacy przewidział składanie ofert częściowych w związku z powyższym Wykonawca może
złożyć ofertę na wybraną część.
Pytanie 2:
Zamawiający w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) podaje oczekiwany termin
dostawy ale nie podaje maksymalnego terminu podpisania umowy? Prosiłbym o wskazanie tego
terminu gdyż definiuje on możliwość spełnienia terminu dostawy.
Odpowiedź 2:
Zamawiający może podpisać umowę w dniu wyboru najkorzystniejszej oferty, spełniającej
wymagania określone w SOPZ.
Pytanie 3:
SOPZ w. pkt 1.2. wymaga: Wykonawca zapewni roczną aktualizację dostarczonego oprogramowania
oraz jego roczny serwis.
Prosiłbym o wskazanie, których Części przedmiotu zamówienia zapis ten dotyczy?
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie wymaga rocznego serwisu oraz aktualizacji dostarczonego oprogramowania.
Zamawiający omyłkowo umieścił ten zapis w SOPZ.
Pytanie 4:
SOPZ w. pkt 1.2. wymaga: Okres gwarancji to min. 24 miesięcy na dostarczoną aparaturę.
Gwarancji o tak długim czasie trwania nie udziela producent, czyli spełnienie tego wymogu
pociągnęłoby zdecydowane zwiększenie kosztów. W związku z tym czy jesteście Państwo gotowi
przyjąć 12-to miesięczny okres gwarancyjny?
Odpowiedź 4:
Zamawiający zgadza się na 12-to miesięczny okres gwarancji.

Pytanie 5:
SOPZ w. pkt 1.2. wymaga: Wszystkie wymienione w tym punkcie terminy liczą się od dnia
uruchomienia systemu, potwierdzonej przez Zamawiającego. Nie jesteśmy w stanie związać się
umową, w tym gwarancyjną, na czas nieokreślony. Takiej opcji również nie przewiduje producent.
W związku z tym czy jesteście Państwo gotowi przyjąć 12-to miesięczny okres gwarancyjny liczony
od daty dostawy lub uruchomienia nie dłuższy jednak niż 15 miesięcy licząc od dnia dostawy?
Odpowiedź 5:
Zamawiający zgadza się na 12-to miesięczny okres gwarancyjny liczony od daty dostawy lub
uruchomienia, nie dłuższy jednak niż 15 miesięcy licząc od dnia dostawy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku nadesłanych pytań, termin składania ofert
nie ulega zmianie.
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