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 Zabrze, 03.11.2022 

 

Do wszystkich wykonawców w sprawie:  

 

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 7/2022 pt. „Dostawa cieplarki laboratoryjnej z 
wymuszonym obiegiem powietrza dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w 

Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34” 

 

Informuję, iż w prowadzonym postępowaniu zostały złożone pytania o warunki postępowania.  

Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o informację na temat miejsca docelowego, w którym będzie znajdowała się cieplarka. 

Czy w budynku jest winda towarowa, do której zmieści się urządzenie o wymiarach 

zewnętrznych: 620x860x2020 (SxGxW) mm? Prosimy o szczegółowe informacje, na którym 

piętrze docelowo znajdować się będzie urządzenie, ile jest schodów do pokonania oraz czy 

urządzenie bez problemu zmieści się we wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz otworach 

drzwiowych.. 

 

Odpowiedz:  

W budynku nie ma windy towarowej, ani żadnej innej do której zmieści się urządzanie o 

podanych wymiarach zewnętrznych. Cieplarka będzie znajdowała się w pokoju laboratoryjnym 

na parterze, wyładunek przez rampę zewnętrzną na tym samym piętrze, nie ma więc żadnych 

schodów do pokonania, urządzenie zmieści się we wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz 

otworach drzwiowych (najmniejszy z nich ma wymiar 90x202 cm.  

 

 

Pytanie 2:  

Uprzejmie proszę o ujednolicenie wzoru umowy z wymaganiami dotyczącymi zapytania 

ofertowego. W minimalnych warunkach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wady (awarii) w terminie 15 dni roboczych, natomiast w paragrafie 2, ust. 6 i 7 wzoru umowy 

termin ten wynosi 14 dni kalendarzowych.  

Odpowiedz: 

We wzorze umowy wystąpił błąd. Zapisy dotyczące usunięcia wady(awarii) prawidłowo 

przedstawione zostały w wymaganiach dotyczących zapytania ofertowego 
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Prawidłowe brzmienie par. 2 pkt 6 umowy: 
Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych                                 
tj. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia rodzaju usterki w 
ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu wady (awarii) faksem lub e-mailem oraz usunięcia jej w 
ciągu 15 dni. 
 
Prawidłowe brzmienie par. 2 pkt 7 umowy: 
W przypadku nieusunięcia awarii w ciągu 14 dni, w okresie gwarancyjnym, Zamawiający 
skorzysta z usług serwisu wybranego przez siebie, a Wykonawca poniesie koszty usługi. 
 
 

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców i stanowią 

integralną część zapytania ofertowego    

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 10.11.2022             

do godziny 12.00 

W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje niezmienione.  
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