
 

 
 
 

 
 

Lipnik, 18.05.2020 
 
Wszyscy Wykonawcy 
 

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania w trybie Zapytania ofertowego znak:  
RG-IV.ZPP.12.2020 pn. Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła” realizowanego 
ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Zamawiający przedstawia treść pytań  
i udziela odpowiedzi na zamieszczone pytania. 
 
 
Pytanie 1. 

Czy wszystkie komponenty składające się na zamawiane laptopy, mają pochodzić od jednego producenta? 

Wszystkie laptopy mają pochodzić od jednego producenta i mieć jednakową konfigurację, natomiast 
mysz i torba mogą pochodzić od innych producentów. 
 

Pytanie 2. 

Kto ma być gwarantem – dostawca czy producent?  

Zgodnie z § 5 pkt 2 projektu umowy „Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot 
umowy, która biegnie od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi 
gwarancji”.   
 

Pytanie 3. 

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

 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem projektu umowy w której widnieje zapis, że 
„Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, która biegnie od daty podpisania 
protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji” 

 

Pytanie 4. 

    Czy wymagając od Oferentów podania “Nazwa przedmiotu zamówienia (producent, model)” w 
załączniku nr 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 ?   

 Tak, 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. Zamawiający nie dopuszcza własnych oznaczeń oferentów po których identyfikacja 
produktu oferowanego będzie bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. 



 

 
 
 

 
 

Zamawiający wnosi aby  PN (Part Number) Producenta dopisać na formularzu ofertowym obok pozycji 
model oferowanego przedmiotu 

 

Pytanie 5. 

    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) ?  

Warunki gwarancyjno-serwisowe mają wynikać bezpośrednio z PN (Part Number) oferowanego produktu 
lub dołączonej opcji serwisowej z podaniem jej PN. Gwarancja winna być nie krótsza niż 24 miesiące 

Pytanie 6. 

Czy w przypadku awarii dysku, pozostaje on u Zamawiającego? 

Tak, w przypadku awarii dysk pozostaje u zamawiającego 

 

Z up. Wójta 

mgr Wojciech Zdyb 
Zastępca Wójta Gminy 

 

 

  


