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                                              ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA 

 

Dotyczy:  postepowania o zamówienie publiczne na  "Dostawę komputerów przenośnych oraz dysków dla  
                Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej", nr postępowania  
                 CRZP/173/009/R/20,  ZP/57/WETI/2020 
 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 10.08.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego 
zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

 

Pytanie 1. 
W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji podanych w ofertach informacji dotyczących 
proponowanego sprzętu i okresu gwarancji ?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami w SIWZ; 
1/  Zamawiający wymaga podania w Formularzu rzeczowo-cenowym danych umożliwiających zamawiającemu   
     identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia:  np. producenta, nazwy oferowanego urządzenia,  
     typu/modelu itp. 
2/  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego  

     (pkt. 7.1 SIWZ), zamawiający będzie żądał opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, przez który  

     zamawiający rozumie opisy techniczne i funkcjonalne, prospekty, karty katalogowe, dokumentacje techniczne  

     itp. udostępnione przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy i informacje sporządzone przez  

     wykonawcę na temat oferowanego urządzenia z podaniem producenta, modelu, typu. Specyfikacje  

     techniczne muszą być szczegółowe i jednoznaczne oraz potwierdzać wszystkie wymagane parametry  

      wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ.  

 

Pytanie 2. 
Czy w załącznikach2b, 2c,  do SIWZ „Formularz rzeczowo-cenowy” Zamawiający oczekuje podania nazwy 
producenta, model produktu oraz  PN (Part Number) Producenta, po wpisaniu którego na stronie danego producenta 
produkt ten będzie identyfikowany w sposób jednoznaczny?   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie ogranicza wykonawcy w tym zakresie. 
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Pytanie 3. 
Czy warunki gwarancyjno - serwisowe mają wynikać bezpośrednio z PN (Part Number) oferowanego produktu lub 
dołączonej opcji serwisowej z podaniem jej PN (przy pytaniu o oferowany okres gwarancji) ?  
Odpowiedź: 
Gwarancja wykonawcy nie może ograniczać gwarancji producenta 
 
Pytanie 4. 
Kto ma być gwarantem – dostawca czy producent(dotyczy gwarancji dłuższej od minimalne oczekiwanej przez 
Zamawiającego)? 
Co w sytuacji, jeśli gwarantem ma być dostawca, zakończy on działalność przed końcem gwarancji? Kto wówczas 
będzie gwarantem proponowanego sprzętu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami umowy gwarantem jest wykonawca. 
 
Pytanie 5. 
Co w przypadku awarii dysku? Pozostaje on u Zamawiającego, czy zostanie oddany Dostawcy? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami umowy uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. 
 
Pytanie 6. 
Jeśli dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego, to czy zostanie zwrócona Dostawcy elektronika z tego dysku, a 
nośniki danych pozostaną u Zamawiającego?  
Odpowiedź: 
Cały uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. 

 

 Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. 
 
Udzielone wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na 
stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 

 

 

  Z wyrazami szacunku 

  

 

 

                                                                       
 

 

 


