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Braniewo, L.04.20I3

r.

Dotyczy: : Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania W ramach projektu pn Gmina
Braniewo w lnternecie - surfuje po całym świecierealizowanego W zakresie Działania 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo
informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu operacyjnego lnnowacyjna
Gospodarka 2oo7-ŻoL3.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treścispecyfikacji istotnych warunków zamówienia,
złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38
ust. 1, Ż, 4 i 4a ustawY z 29.L.Ż0o4 r.

-

Prawo zamówień publicznych {tekst jednolity: Dz.

U. z 2010 r. Nr 113, poz,759 ze zm.}wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:
dot. pkt. 1Tabeli Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia, w Załączniku nr 1do SIWZ
W w/w punkcie, w podpunkcie27| Zamawiający zapisał:

,,Gwarancja nie mniej niż 36 m-cy (w miejscu eksploatacji z czasem reakcjiw ciqgi
następnych 2 dni roboczych), dostępnośćczęścizamiennych do oferowanego modelu
komputera przez co nojmniej 5 lat po zakończeniu produkcji"

Dodatkowo w pkt 9) pt. Warunki Gwarancji Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia
widnieje zapis:
,,Wykonawca udzieli gwarancjijakości na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 3 lat"
Natomiast w Formularzu ofertowym W załączniku nr 5 do slWZ, Zamawiający zapisał:

,,oświadczamy, że na przedmiot umowy udzielamy pięcioletniej gwarancji liczonej od daty
odbioru (bez zastrzeŻeń)."

jak również zawarł 5 letni minimalny okres gwarancji dla Zestawu PC dla gospodarstw
domowych w Ta beli formu

la

rza ofertowego.

Podobnie niejasna sytuacja dotyczy urządzeń sieciowych, gdzie W poz' nr 8 Tabeli
Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia wykonawca zawarł zapis: ,,Gwarancja: 24
,,Dotacje na innowacje",,Inwestujemy w Waszą przyszłośc"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
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miesiące", pamimo wspomnianvch wvżei zapisów precvzuiącYch okres gwarancii
odpowiednio na 3lata oraz 5lat dla całościprzedmiotu zamówienia.
W zwiazku z powvższvm Wvkonawca zwraca sie z prośbao iasne i precvzvine uiednolicenie
wvmagań gwarancvinvch w każdvm mieiscu dokumentacii postepowania przetargowego.

Odpowiedz na pytanie 1:
Zamawiający określił,iż wszystkie elementy zamówienia powinny posiadać co najmniej 3
letnią gwarancjG' ( 35 miesięcy} z wyjątkiem elementów wskazanych w pkt 1 oferty (tabela)
tj. Stacja robocza- 5 lat; oprogramowanie komputerów (biurowe i antywirusowe) - 5 lat.
W związku z powyższym Wprowadzamy następujące zmiany:
L) Zmianie ulega zapis pkt 9 Formularza ofertowego - Załącznik nr 5 do SIWZ:
W dotychczasowym brzmieniu:
''9. oświadczamy, że na przedmiot umowy udzielamy pięcioletniej gwarancji liczonej od daty
odbioru (bez zastrzeżeń).''
Otrzymuje brzmienie:

''9' oświadczamy, ze na przedmiot umowy udzielamy gwarancji zgodnie z terminami

określonymiw pkt. 1 oferty (tabela) liczonej od daty odbioru (bez zastrzezeń).''

2)W Zalączniku nr 1 do S|WZ " szczEGÓŁoWY oPls PRZEDMIoTU ZAMoWIEN|A'' w tabeli

-

Lp. 8 - ROUTER, w opisie przedmiotu zamówienia - minimalne wymagania- wykreśla się pkt
10 o treści: ''10. Gwarancja: Ż4 miesiące''.

3)W Załączniku Nr 6 do S|WZ - Projekt umowy
Dotychczasowy zapis 5 4 ust. 3 w brzmieniu:
''3' Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 3 lat. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przezZamawiającego protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w 5 3 ust. 9."
otrzymuje następujące brzmienie:
''3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 3 lat z wyjątkiem Stacja robocza- 5 lat, oprogramowanie komputerów (biurowe i antywirusowe)- 5 lat' Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przezZamawiającego protokołu
zdawczo -odbiorczego, o którym mowa w 5 3 ust. 9."
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Pytanie 2:
Pozycja L.P 1- Komputer stacjonarny:
Czy zamawiający dopuszcza zasilacz o mocy 290 W pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu
zmiennego i efektywności min. 9o%?

Odpowiedz na pytanie 2:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zasilacza mniejszego niż określonyw slWZ.

Pytanie 3:
L.P 7 - Drukarka:
Czy zamawiający zgodzi się na prędkośćkopiowania mono 23 str A4/min ?

Co zamawiający rozu

m

ie poprzez zapis,,Podstawa oryginalna, producenta"?

Odpowiedz na pytanie 3:

Zamawiający

nie dopuszcza prędkości kopiowania mono mniejszej niŻ określonaW

specyfikacji.

Zamawiający w Załączniku nr 1 do S|WZ " szczEcoŁowY oPls PRZEDMloTU ZAMÓWIENIA''

w tabeli - Lp.7 - DRUKARKA, w opisie przedmiotu zamówienia - minimalne wymaganiawykreśla pkt 10 o treści: ''

1-0)

Podstawa oryginalna, producenta''.
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