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Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

„MODERNIZACJĘ INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ  
I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA ORAZ DOSTAWĘ  URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO 

MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI  
w ramach zadania z HRF: 

Modernizacja sieci LAN w jednostkach statystyki publicznej wraz z zapewnieniem dostępu 
do Internetu ; Modernizacja regionalnych ośrodków informacji wraz z adaptacją pomieszczeń 
i budową stanowisk pracy, realizowanego w ramach projektu System Informacyjny Statystyki 
Publicznej – 2 (SISP-2) „Budowa dwujęzycznego(z komunikacją w języku polskim  
i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki  
i systemów resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników 
administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych 
ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu”” 
 
nr sprawy: WA-2900-4/2014/SISP-2 
 

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 
     
Pytanie 1 

Firma prosi o wyjaśnienie dotyczące okresu gwarancji dla Części 3. W SIWZ Zamawiający 
wymaga 36 miesięcznej gwarancji, natomiast w Opisie przedmiotu zamówienia wymagana 
jest 5 letnia gwarancja producenta. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający wyjaśnia, że termin gwarancji wynosi 60 miesięcy na wszystkie dostarczone 
urządzenia klimatyzacyjne licząc od daty zakończenia realizacji umowy. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje zmiany treści 
w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia dla pkt. 3.7  

Treść przed zmianą 

3.7 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 
odpowiednio: 

1) dla Części   I:   36 m-cy na wykonane prace,  
2) dla Części  II:   24 m-ce na dostarczone wyposażenie, 
3) dla Części III:   min 36 m-cy na dostarczone urządzenia klimatyzacyjne,  
4) dla Części IV:  min 36 m-cy na UPS-y oraz min 12 m-cy na szafę krosowniczą  

                         z osprzętem i pozostałe elementy zamówienia. 
 

Treść po zmianie: 

3.7 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 
odpowiednio: 
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1) dla Części   I:   36 m-cy na wykonane prace,  
2) dla Części  II:   24 m-ce na dostarczone wyposażenie, 
3) dla Części III:   min 60 m-cy na dostarczone urządzenia klimatyzacyjne,  
4) dla Części IV:  min 36 m-cy na UPS-y oraz min 12 m-cy na szafę krosowniczą  

                         z osprzętem i pozostałe elementy zamówienia. 
 

Zamawiający informuje, że SIWZ w zmodyfikowanym brzmieniu z dniem przekazania 
niniejszej modyfikacji, staje się obowiązująca w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
Pytanie 2 

Firma prosi o wyjaśnienia:  
- czy koszty serwisowania urządzeń w okresie gwarancyjnym mają być ujęte w kalkulacji  

cenowej; 
- czy montaż i serwis urządzeń ma przeprowadzać firma posiadająca autoryzację producenta 

urządzeń? 
 
Odpowiedź 2: 

Zamawiający nie wymaga by koszt serwisowania zainstalowanych urządzeń w okresie 
gwarancyjnym był ujęty w kalkulacji cenowej.  
Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wymaga od wykonawcy 
dostarczenia urządzeń klimatyzacyjnych i ich montażu w siedzibie Zamawiającego oraz 
udzielenia na dostarczone urządzenia 60 miesięcznej gwarancji.  
 


