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Warszawa, dn. 15.06.2022 r.

Szanowni Państwo,
Komisja powołana przez Zamawiającego PCO S.A. do przeprowadzenia postępowania
w przedmiocie: Zakup Kolimatora oraz Ciała doskonale czarnego – Nr PCO/973/IKO/2022,
przedstawia odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

Pytanie 1
Termin składania ofert: wnioskuję o przedłużenie terminu składania ofert do 30.06.2022 r.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.06.2022 r.
Pytanie 2
Termin dostawy: wnioskuję o przedłużenie terminu dostawy do 19 tygodni.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 19 tygodni od daty
zawarcia umowy.
W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w § 2 ust. 1 projektu umowy stanowiącego
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, nadając mu następujące brzmienie:
„Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenie do PCO oraz wykonać pozostałe obowiązki
związane z jego odbiorem wskazane w § 3, w terminie 19 tygodni od daty zawarcia Umowy. Termin ten
uznaje się za dochowany w sytuacji, gdy przed jego upływem został podpisany przez obie Strony protokół
odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 6.”
Pytanie 3
Waluta oferty/Płatność: wnioskuję o możliwość złożenia oferty i rozliczenia transakcji w EURO.
Odpowiedź: Oferta jak i faktura może być wystawiona w EUR. Na fakturze wystawionej w walucie
EUR podatek Vat musi być wyrażony w złotówkach z uwzględnieniem kursu średniego NBP
obowiązującego w dniu wystawienia faktury.
Pytanie 4
Termin usunięcia wad w okresie gwarancji: wnioskuję o wydłużenie tego terminu do 8 tygodni.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad w okresie gwarancji do
8 tygodni.
W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w § 4 ust. 6 pkt 4) projektu umowy
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, nadając mu następujące brzmienie:
„W każdym wypadku Sprzedawca zobowiązany jest:
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1) utrzymywać gotowość przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych w godzinach 8:00 – 16:00,
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy; zgłoszenia przesłane po 16:00, liczone są od
8:00 następnego dnia roboczego;
2) zapewnić reakcję serwisu w terminie 24 godzin od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego; przez
reakcję serwisu rozumie się przyjazd na miejsce, zdalne połączenie z Urządzeniem lub telefoniczne
instrukcje dla pracownika PCO;
3) zakończyć rozpatrywanie zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 2 dni roboczych od zadeklarowanej
przez PCO daty udostępnienia Urządzenia przedstawicielom Sprzedawcy;
4) usunąć wady lub dostarczyć nowe Urządzenie wolne od wad w ciągu 8 tygodni od daty zakończenia
rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego, pod warunkiem dostępności części zamiennych;
w przypadku, gdy potrzebne są części Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady w ciągu 2
dni roboczych od daty dostarczenia części do PCO, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.”
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