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      UCZESTNICY POSTEPOWANIA 

      O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 1843 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Urzędu Statystycznego  
w Poznaniu od uczestnika postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa sprzętu 
komputerowego”. 

Pytanie 1. 

W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji podanych w ofertach informacji dotyczących 
okresu gwarancji ?  

Odpowiedź: 

Wskazanie przez Wykonawcę w składanej ofercie okresu gwarancji stanowić będzie jednocześnie 
zobowiązanie Wykonawcy do zachowania okresu gwarancji, które będzie miało odzwierciedlenie w umowie. 

 

Pytanie 2. 

Czy wymagając od Oferentów podania “parametrów technicznych” w załączniku nr 1 dotyczącym części 1, 
Zamawiający ma na myśli nazwę producenta, model produktu oraz  PN (Part Number) Producenta, po 
wpisaniu którego na stronie danego producenta produkt ten będzie identyfikowany w sposób jednoznaczny 
czy też Zamawiający dopuszcza jakieś własne oznaczenia oferentów, po których identyfikacja produktu 
oferowanego będzie bardzo trudna lub wręcz niemożliwa ?   

Odpowiedź: 

Zakres informacji jakie powinien otrzymać Zamawiający jednoznacznie określa załącznik nr 1 do SIWZ tj. Opis 
przedmiotu zamówienia. 

 

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: 

Zamawiający informuje, że warunki serwisu i gwarancji nie muszą wynikać bezpośrednio z podania Part 
Number (PN). 

 



 

 

Pytanie 4. 

Kto ma być gwarantem – dostawca czy producent? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca umowy był gwarantem. 

 

Pytanie 5. 

Czy klawiatury i myszki w zestawach komputerowych mają być tego samego producenta co cały komputer ? 

Odpowiedź: 

Klawiatury i myszki komputerowe w zestawach komputerowych nie muszą pochodzić od tego samego 
producenta co komputery. 

 

Pytanie 6. 

Czy monitory w zestawach komputowych mają być tego samego producenta co komputery ?   

Odpowiedź: 

Monitory w zestawach komputerowych nie muszą pochodzić od tego samego producenta co komputery. 

 

 

 

 

 

 


