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Uczestnicy postępowania  

 

 

 

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert w  postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, 

poz.2164 z późn.zm.) na zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 

 

 

 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI  OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Pytanie nr 1.  
W opisie przedmiotu zamówienia wskazują Państwo: 

 
Gwarancja - co najmniej 3 letni serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego z czasem reakcji maks. 

następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii - usługa realizowana przez serwis producenta. 
 

Gwarancja ma na celu doprowadzić do usunięcia usterki, nie ważne czy naprawia to serwis 

producenta czy np. serwis dystrybutora producenta. 

Proszę o zmianę zapisu z „usługa realizowana przez serwis producenta” na „usługa realizowana 
przez serwis producenta lub partnerów oficjalnego kanału dystrybucji producenta”. 

Odpowiedź.  

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, że określając w opisie gwarancji serwera, 
jako „usługę realizowaną przez serwis producenta” rozumie przez to serwis producenta 
lub dowolny serwis autoryzowany przez oficjalny kanał dystrybucji producenta. Zamawiający 
dokonuje w tym zakresie uszczegółowienia w następujących Załącznikach: 
 

1. Załącznik nr 1  do Zaproszenia do składania ofert  - Opis przedmiotu zamówienia 
 

1 .Serwer – spełniający poniższe wymagania (1 sztuka) 

BYŁO: 
Gwarancja - co najmniej 3 letni serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego z czasem reakcji 

maks. następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii - usługa realizowana przez serwis producenta 
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JEST: 
 Gwarancja- co najmniej 3 letni serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego z czasem reakcji 

maks. następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii - usługa realizowana przez serwis producenta lub 

serwis autoryzowany przez oficjalny kanał dystrybucji producenta 

 
2. Załącznik nr  3 do Zaproszenia do składania ofert  - Wzór szczegółowego opisu 

oferowanego sprzętu  
 

1 .Serwer – spełniający poniższe wymagania (1 sztuka) 

BYŁO: 
Gwarancja - co najmniej 3 letni serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego z czasem reakcji 

maks. następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii - usługa realizowana przez serwis producenta 

JEST: 
 Gwarancja- co najmniej 3 letni serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego z czasem reakcji 

maks. następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii - usługa realizowana przez serwis producenta lub 

serwis autoryzowany przez oficjalny kanał dystrybucji producenta 

Pytanie nr 2. 

 

1.      W specyfikacji jest wymaganie: zabudowane ściany: lewa, prawa i przód – 

perforowane 

        Na ile to wymaganie jest krytyczne ? 

Pytam, bo przejrzałem oferty kilku producentów szaf – wszyscy proponują pełne ściany 

boczne. Jest za to duża dowolność jeżeli chodzi o ściany przednią i tylną. 

Czy akceptują Państwo wariant, w którym ściany przednia i tylna będą 

perforowane i na zawiasach a ściany boczne pełne ? 

 

2.      Inne Państwa wymaganie budzące moje wątpliwości: boczne ścianki wzmacniane 

przynajmniej dwiema poprzecznymi oraz dwiema pionowymi belkami zapewniającymi 

stabilizację szafy  

W specyfikacji żadnej z szaf nie znalazłem informacji o wzmocnieniach szaf. 

Co nie znaczy, ze ich nie ma – nikt o tym wprost nie pisze. 

Natomiast mogą być Państwo pewni, że szafa będzie stabilna, niezależnie od konstrukcji 

ścian bocznych, bo to nie ściany boczne zapewniają stabilizację. 

Szafa ze zdjętymi ścianami bocznymi też musi stać stabilnie. 

Proponowałbym usunięcie tego punktu ze specyfikacji. 

 

Odpowiedź.2 

Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści: 
 
1. Załącznika nr 1  do Zaproszenia do składania ofert  - Opis przedmiotu zamówienia 
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4. Szafa – 1 sztuka 

 
BYŁO: 

 zabudowane ściany: lewa, prawa i przód – perforowane, ściana przednia na zawiasach 

JEST: 
 boczne ściany pełne lub perforowane, przód na zawiasach i perforowany 

 
BYŁO: 

 boczne ścianki wzmacniane przynajmniej dwiema poprzecznymi oraz dwiema pionowymi belkami 

zapewniającymi stabilizację szafy 

JEST: 

 boczne ścianki wzmacniane przynajmniej dwiema poprzecznymi oraz dwiema pionowymi belkami 

zapewniającymi stabilizację szafy 

Zapis usunięty 

 
 
2. Załącznika nr  3 do Zaproszenia do składania ofert  - Wzór szczegółowego opisu 

oferowanego sprzętu.   

 

4. Szafa – 1 sztuka 

 
BYŁO: 

 zabudowane ściany: lewa, prawa i przód – perforowane, ściana przednia na zawiasach 

JEST: 
 boczne ściany pełne lub perforowane, przód na zawiasach i perforowany 

 
BYŁO: 

 boczne ścianki wzmacniane przynajmniej dwiema poprzecznymi oraz dwiema pionowymi belkami 

zapewniającymi stabilizację szafy 

JEST: 

 boczne ścianki wzmacniane przynajmniej dwiema poprzecznymi oraz dwiema pionowymi belkami 

zapewniającymi stabilizację szafy 

Zapis usunięty. 

Zmienione Załączniki nr 1 i 3 zostały opublikowane na stronie Zamawiającego oraz w Bazie 
konkurencyjności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

Zatwierdził z upoważnienia 

Dyrektora LAWP w Lublinie 

Kierownik Oddziału Administracyjno-Kadrowego 

Monika Kwiatkowska 


