
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, usług serwisowych 

producenta, licencji na oprogramowanie oraz skanerów, z podziałem na 5 części. 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:                              Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00067.2016   25.11.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00400/16    

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZAPYTANIA: 

1. W nawiązaniu do zapisów zawartych w SIWZ dotyczących części 5 proszę o odpowiedź jakiej 

gwarancji minimalnej Państwo wymagają.  

Wg Punktu II wymagane jest minimum 12 miesięcy i maksymalnie 24 miesiące.  

(cytat: Punkt II – Opis Przedmiotu Zamówienia, podpunkt 2): 

„Zamawiający wymaga, by: (…) 

3) W zakresie części nr 5 zaoferowane skanery posiadały okres gwarancji 12 miesięcy. 

Wykonawca ma możliwość zaproponować w ofercie okres dodatkowej gwarancji do 12 miesięcy 

(ponad wymagane 12 miesięcy), w zakresie tożsamym z gwarancją wymaganą. W związku  

z powyższym dostarczone skanery będą objęte minimalnie 12-miesięczną gwarancją,  

a maksymalnie 24-miesięczną gwarancją, w zależności od zaproponowanego w ofercie okresu 

dodatkowej gwarancji; 

a wg punktu XIV wymagane jest 12 lub 36 miesięcy i maksymalnie 12 miesięcy gwarancji 

dodatkowej czyli 24 lub 48 miesięcy maksimum.  

(cytat: Punkt XIV): 

„Opis Kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, podpunkt 3 – W zakresie części 5:  

- G – Wyrażony w pełnych miesiącach okres dodatkowej gwarancji na skanery – 40%,  

gdzie 1% = 1 pkt.  

Maksymalny możliwy do zaoferowania okres dodatkowej gwarancji to 12 miesięcy. Zakres 

dodatkowej gwarancji musi być tożsamy z zakresem wymaganej gwarancji 36-miesięcznej.  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dodatkowej gwarancji dłuższego niż 12 

miesięcy, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został okres 12 – miesięczny.  

W przypadku niezaoferowania okresu dodatkowej gwarancji, ponad wymagane 12 miesięcy, 

oferta otrzyma 0 pkt w zakresie kryterium okres dodatkowej gwarancji na skanery. 

Który zapis jest właściwy?  

2. Czy skaner powinien być wyposażony w skaner płaski formatu A4 tzw. Flatbed? 

3. W SIWZ dla części I – Sprzęt komputerowy w projekcie umowy na str. 22 SIWZ w § 4 pkt. 4 

napisane jest: 

„Wykonawca oświadcza, iż w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej, zobowiązuje się 

dostarczyć nowy sprzęt wolny od wad, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez 

Zamawiającego.”. 

Czy Zamawiający akceptuje zmianę powyższego postanowienia w brzmieniu: 



„Wykonawca oświadcza, iż w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tej samej wady  

w okresie nieprzekraczającym 1-go roku kalendarzowego, zobowiązuje się dostarczyć nowy sprzęt 

wolny od wad, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.”. 

4. W specyfikacji dla części I – Sprzęt komputerowy w załączniku nr 1 na str. 23 SIWZ (wymagania  

w stosunku do stacji roboczych) w parametr płyta główna Zamawiający wymaga 6 portów USB  

w tym 2x USB 3.0 oraz 2 porty PS/2. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z 8 portami USB  

w tym 2x USB 3.0 oraz z jednym portem PS/2? 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane skanery posiadały okres gwarancji 12 miesięcy. 

Wykonawca ma możliwość zaproponować w ofercie okres dodatkowej gwarancji do 12 miesięcy 

(ponad wymagane 12 miesięcy), w zakresie tożsamym z gwarancją wymaganą. W związku  

z powyższym dostarczone skanery będą objęte minimalnie 12-miesięczną gwarancją,  

a maksymalnie 24-miesięczną gwarancją, w zależności od zaproponowanego w ofercie okresu 

dodatkowej gwarancji. 

W związku z powyższym w Rozdziale XIV SIWZ w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej zawarto zapis 

„wymaganej gwarancji 36-miesięcznej”, który powinien brzmieć „wymaganej gwarancji  

12-miesięcznej”. 

2. Tak, zaoferowane skanery powinny być wyposażone w skaner płaski formatu A4 tzw. Flatbed.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę postanowień umowy. 

4. W załączniku nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8.1 do SIWZ w wierszu B 

Zamawiający dodaje zapis o brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza urządzenie z 8 portami USB  

w tym 2x USB 3.0 oraz z jednym portem PS/2”. 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art. 38 ust. 6 cytowanej 

ustawy Zamawiający zmienia: 

− termin składania ofert, który wyznaczony zostaje na dzień 30.11.2016 r. do godz. 11:00.; 

− terminu otwarcia ofert, który wyznaczony zostaje na dzień 30.11.2016 r. o godz. 11:15; 

− termin wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 

terminu składania ofert, tj. do dnia 30.11.2016 r., do godz. 11:00. 

Pozostałe zapisy SIWZ dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


