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Węgliniec 22.05.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 2
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia do klasopracowni w
szkołach na terenie Gminy Węgliniec w ramach projektu pn. Poprawa warunków nauczania w
gminie Węgliniec poprzez utworzenie klasopracowni oraz ich wyposażenie w nowoczesny
sprzęt i materiały dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 7 „Infrastruktura edukacyjna, Działanie
7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 1.OSI7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy
horyzontalne – nabór OSI.”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły
zapytania do treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam
wyjaśnień.
PYTANIE NR 1
Część 1 – Dostawa wyposażenia do klasopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w
Czerwonej Wodzie w poz. 50 tablet dla ucznia a także poz. 54 – wymagane oświadczenie
producenta, dołączone do oferty, poświadczające, że w przypadku nie wywiązania się z
zobowiązań gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, producent przejmie na siebie
wszelkie zobowiązania gwarancyjne – takie oświadczenie w ocenie Wykonawcy jest nie
możliwe do uzyskania .
Poz. 60, poz. 52, poz. 53 Gwarancja producenta komputera – min. 60 miesięcy - wymagane
jest dołączenie do oferty, oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu
o spełnieniu tego warunku. Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy. Serwis urządzeń musi być
realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce)
potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego producenta (oświadczenie należy dołączyć do oferty) – takie oświadczenie w
ocenie Wykonawcy jest nie możliwe do uzyskania.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie z SIWZ tych oświadczeń a zastąpienie
ich oświadczeniem Oferenta o wykonaniu gwarancji.
W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień
28.05.2018r.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Zamawiający wymaga w/w oświadczeń w celu potwierdzenia wymaganego okresu gwarancji
oraz przejęcia przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
zobowiązań gwarancyjnych w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań gwarancyjnych
Wykonawcy lub firmy serwisującej. Każdy wykonawca może zwrócić się do producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta w Polsce o wystawienie takiego

oświadczenia, które w jednoznaczny sposób potwierdzi zaoferowaną długość gwarancji na
oferowany sprzęt tym bardziej, że oświadczenie to jest wymagane tylko w przypadku gdy
oficjalnie dokumenty producenta nie potwierdzają długości gwarancji zaoferowanej przez
wykonawcę. Jest to zabezpieczenie interesów zamawiającego pod względem długości
gwarancji i egzekwowania warunków serwisu w przypadku uszkodzenia sprzętu.
Ze względu na długi okres wymaganej gwarancji zamawiający bierze pod uwagę możliwość
zaprzestania w tym czasie prowadzenia działalności przez wybranego wykonawcę, dlatego dla
zabezpieczenia własnych interesów oczekuje w/w oświadczeń.
Zamawiający podtrzymuje więc dotychczasowe zapisy w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
W związku z powyższym zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania
ofert.

