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Postępowanie nr WFA.272.1.2020.JK  

Wrocław 2020-08-14  

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  

Dostawa sprzętu komputerowego do Ośrodka Edukacji Astronomicznej 

Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy 

odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego  

w ww. postępowaniu: 

Pytanie 1. 

     W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji podanych w ofertach 

informacji dotyczących proponowanego sprzętu i okresu gwarancji ? 

Odpowiedź 

 Zamawiający dokona weryfikacji podanych w ofertach informacji dotyczących 

proponowanego sprzętu po otwarciu ofert. Okres gwarancji deklaruje Wykonawca  

w Formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 

Paragraf 4 ust. 4 Wzoru umowy „Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie w 

zakresie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 3” 

SIWZ II 14. „Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum 

techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny 

ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu 

zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których 

mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym.” 

SIWZ II 15. „Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny 

należy rozumieć produkt o parametrach, wydajności, jakości wykonania, technologii 

wykonania nie gorszej niż w opisie określonym w SIWZ.” 

SIWZ II 16. „Zaoferowany produkt powinien spełniać minimalne wymagania 

Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. 

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie 

produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających 

spełnianie wszystkich minimalnych wymagań.” 

SIWZ II 17. „Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów  

w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.” 

SIWZ II 18. „Wymagania Zamawiającego odnośnie warunków gwarancji zaoferowanego 

sprzętu określone są we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ.” 

 

Pytanie 2. 

    Czy w załączniku 5 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” 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?  
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Odpowiedź 

TAK 

Zamawiający wymaga w SIWZ II 16. „Zaoferowany produkt powinien spełniać minimalne 

wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze 

parametry. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych  

w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających 

spełnianie wszystkich minimalnych wymagań.”  

  

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 

Warunki gwarancyjne nie muszą wynikać z PN lub dołączonej opcji serwisowej z podaniem 

jej PN. 

 

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 ze wzorem umowy Gwarantem jest Wykonawca. 

Paragraf 7 ust. 1-3 „1. Wykonawca udziela gwarancji na okres …………….. miesięcy. 

Gwarancja nie może być krótsza niż gwarancja producenta. 2. Wykonawca gwarantuje 

Zamawiającemu należytą jakość i parametry techniczne dostarczonego Sprzętu i 

Oprogramowania zgodne ze specyfikacją techniczną. 3. Odpowiedzialność z tytułu 

gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie 

zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady 

fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod 

warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.” 

Paragraf 7 ust. 8 „Wykonawca będzie wykonywał Usługi Gwarancyjne przy wykorzystaniu 

własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.” 

 

Pytanie 5. 

Co w przypadku awarii dysku? Pozostaje on u Zamawiającego, czy zostanie oddany 

Dostawcy? 

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga we wzorze umowy w paragrafie 7 pkt 9, aby w przypadku awarii 

dysku twardego, uszkodzony dysk pozostał własnością Zamawiającego ze względu na dane 

przechowywane na dysku twardym, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa  

i mogą dotyczyć informacji objętych ochroną danych osobowych (RODO). Ponadto przepisy 

dotyczące szczegółowych warunków gwarancji Zamawiający określa we wzorze umowy 

również na podstawie zasady swobody umów. 

 

 

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii  
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