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Post. ZP.271.17.2022       Suchy Dąb, 24.11.2022 r. 

 

      Do wszystkich zainteresowanych 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ  

Nr. referencyjny ZP.271.17.2022 

 Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2017 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień  treści SWZ, do postępowania p.n. "Dostawa sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina" prowadzonym w trybie zgodny z art. 275 ust. 2 

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Pytanie nr 1  

Zamawiający w projekcie umowy (§ 7 ust. 6) wskazał, że świadczenie warunków gwarancyjnych ma 

odbywać się w systemie door-to-door, natomiast w OPZ każde z urządzeń ma oddzielne warunki 

gwarancyjne - on-site lub door-to-door. Ze względu na rozbieżności prosimy o wyjaśnienie, które z zapisów 

są nadrzędne.  

Odpowiedz: 

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie informuje, iż wszystkie urządzenia będące przedmiotem 

zamówienia o okresie obowiązującej gwarancji powinny być serwisowane w systemach podanych w 

SOPZ. 

W związku z powyższym zamawiający zmienia treść wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) 

w §7 ust.  6 

Przed zmianą: 

 6. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest w terminie do końca 

dnia roboczego  od momentu  zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, podjąć działania zmierzające do 

zrealizowania naprawy sprzętu w  systemie  door-to-door,  tj.  odebranie  uszkodzonego  sprzętu  z  miejsca  

jego  użytkowania  przez użytkownika i zwrócenie go, po dokonanej naprawie. 

Po zmianie: 

6. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 

końca dnia roboczego  od momentu  zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, podjąć działania 

zmierzające do zrealizowania naprawy sprzętu w  systemie  określonym w SOPZ stanowiącym załącznik 

nr 1 do SWZ. 
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