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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/2/22/07    zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego (II). 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1. Zamawiający oczekuje 3 letniej gwarancji na dostarczony notebook nr 
produktu RH 405EA. Producent tego notebooka udziela tylko 1 rocznej gwarancji. 
Rozszerzenie gwarancji jest też towarem, który posiada własną cenę. Pakiet 3 letniej 
gwarancji posiada symbol U439E. W związku z tym proszę o potwierdzenie, że  
w ramach realizacji dostawy notebooka oferenci, którzy zechcą dostarczyć noetebook’a 
nx7400 zobligowani są do podania w ofercie również produktu o symbolu U4395E. 
 
Pytanie nr 2. Zamawiający oczekuje 2 letniej gwarancji na dostarczenie drukarki  
i urządzenia wielofunkcyjnego. Jednak przez to, że wymaga on określonej częstotliwości 
procesora tych urządzeń, lista producentów jest zawężona tylko do firmy HP, a na te 
urządzenia producent udziela tylko rocznej gwarancji. Podobnie jak w punkcie 1, do każdej 
drukarki można dokupić odpowiedni pakiet gwarancyjny, ale wtedy zamawiający powinien  
w sposób jednoznaczny określić, że jest to wymagane (drukarka + dodatkowy roczny pakiet 
gwarancyjny HP). Problem ten można również rozwiązać przez rezygnację ze stawianego 
wymogu podania częstotliwości (częstotliwość procesora w tych urządzeniach nie ma 
żadnego istotnego znaczenia dla użytkownika, jest to jedynie szczegół konstrukcyjny), 
ponieważ wtedy każdy z oferentów może zaoferować nawet lepsze drukarki innych 
producentów z zachowaniem dwuletniego okresu gwarancyjnego producenta. 
 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymagania gwarancyjne w zakresie Zał. nr 5 poz. 5 
(Notebooki), poz. 8 (Drukarki), poz.9 (Urządzenia wielofunkcyjne) do 12 m-cy. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
         
         

Z-ca dyrektora d/s ekonomicznych 
       Maria Nieżorawska 
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