
Sqd Okręgowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, PI. Śreniawitów 3

tel. (17) 87 56 200

Rzeszów, dnia 05.11.2020r.
G-2512-2/2020

(znak sprawy)

Wszyscy uczestnicy 
Postępowania przetargowego

Dotyczy: Postępowanie prowadzone pod nr referencyjnym nr G-2512-2/20 pod nazwą: „Dostawa 

komputerów i monitorów do Sqdu Okręgowego w Rzeszowie"

działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - 

(t.j. Dz.U.2019.1843), zwaną dalej „ustawą Pzp” w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść 

zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej w skrócie „SIWZ”:

Pytanie 1.

W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji podanych w ofertach informacji 

dotyczących proponowanego sprzętu i okresu gwarancji ?

Odpowiedź na pytanie nr 1.
Zamawiający będzie weryfikował powyższe dane na podstawie oświadczenia złożonego przez 

Wykonawcę w ofercie. Niektóre parametry techniczne będą weryfikowane za pomocą ogólnie 

dostępnych wykazów jak:

https://www.cpubenchmark.net/CPU meaa paae.html

czy http://www.plualoadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx

- zgodnie z formularzem Opis przedmiotu zamówienia -  formularz asortymentowo-cenowym 

(załączniki 1.1 - 1.5 do SIWZ).

Pytanie 2.
Czy w „Formularzu ofertowo-cenowym" 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?

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający zarówno na etapie składania ofert jak i w momencie zawierania umowy 

o zamówienie publiczne nie wymaga podania PN (Part Number-u). Jedynie na etapie samej 

realizacji dostawy tj. przekazania Zamawiającemu sprzętu wraz z podpisanym protokołem dostaw 

(załącznik nr 2 do wzoru umowy, która jest załącznikiem nr 6 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany 

jest podać nr seryjne przekazywanych jednostek sprzętowych.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu,

https://www.cpubenchmark.net/CPU_meaa_paae.html
http://www.plualoadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
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Pytanie 3. W- śicoiflwitów &

Czy warunki gwarancyjno serwisowe majq wynikać bezpośrednio z PN (Part Number) oferowanego 

produktu lub dołączonej opcji serwisowej z podaniem jej PN (jedno z kryteriów ocen)?

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Szczegółowe warunki gwarancyjne oraz procedura jej realizacji została określona przez 

Zamawiającego w §13 Wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). Korzystanie przez Zamawiającego z 

usług gwarancyjnych Wykonawcy nie wyklucza uprawnień z tytułu gwarancji udzielonych przez 

producentów urządzenia (§13 ust. 17 Wzoru umowy, która stanowi Załącznik 6 do SIWZ). 

Dodatkowo potwierdza to zapis §13 ust. 14 Wzoru umowy, który stanowi o obowiązku zapewnienia 

przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, dostępu do portalu technicznego producenta, który 

umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, celem przyspieszenia 

procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki.

Pytanie 4.
Kto ma być gwarantem -  dostawca czy producent?

Odpowiedź na pytanie nr 4.
Zgodnie z zapisami § 13 Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) to Wykonawca udziela gwarancji na 

dostarczony sprzęt. W kryteriach oceny ofert w kryterium Okres Gwarancji (G) Zamawiający 

przyznaje punkty za okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. W § 13 wzoru umowy zostały też 

określone uprawnienia gwarancyjne, opcje serwisowe oraz procedura ich realizacji.

Pytanie 5.
Co w przypadku awarii dysku? Pozostaje on u Zamawiającego, czy zostanie oddany Dostawcy? 

Odpowiedź na pytanie nr 5.
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji tj. awarii dysku twardego dysk taki w ramach udzielonej 

gwarancji Wykonawca będzie zastępował nowymi dyskami, a uszkodzony dysk pozostanie 

u Zamawiającego bez możliwości zwrotu. Podobnie rzecz ma się z awarią samego komputera. 

Zgodnie z § 13 ust 12 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), w momencie naprawy urządzeń poza 

miejscem ich użytkowania urządzenia te będą zabierane bez dysków twardych.

Powyżej udzielone odpowiedzi sq integralna częścią Ogłoszenia i sq wigżgce zarówno dla 

Wykonawców jak i Zamawiaigcego. dlatego też należy je uwzględnić przy sporządzaniu 

i składaniu ofert.
Termin składania ofert określony w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ pozostaje bez zmian.
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