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Kraków, dnia 29 grudnia 2020r. 

 

Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej –  

Międzynarodowa Fundacja Badawcza  

ul. Nawojki 11,  

30-072 Kraków 

 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na dostawę 

sprzętu komputerowego.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI,  

WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 

 Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, 

wyjaśnień do treści SIWZ, w postępowaniu prowadzonym na wyżej opisany zakres 

przedmiotowy: 

 

Pytanie 1: 

W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji podanych w ofertach informacji 

dotyczących proponowanego sprzętu i okresu gwarancji? 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający dokona weryfikacji podanych w ofertach informacji dotyczących 

proponowanego sprzętu i okresu gwarancji na podstawie wypełnionego i podpisanego 

formularza ofertowego wraz z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego stanowiącym opis 

oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie treść oferty. 

 

Pytanie 2: 

Czy w „Formularzu ofertowym” 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 2: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga podania typu/rodzaju/modelu/producenta 

danego sprzętu.  

 

Pytanie 3: 

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

oferowanego produktu lub dołączonej opcji serwisowej z podaniem jej PN? 

 

Odpowiedź 3: 

Szczegółowe warunki gwarancyjno – serwisowe zostały opisane w SIWZ oraz projekcie 

umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 
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Pytanie 4: 

Kto ma być gwarantem – dostawca czy producent? 

 

Odpowiedź 4: 

Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub 

osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe 

to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej 

poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca. Postanowienia Umowy dotyczące 

gwarancji Sprzętów, mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami gwarancji producenta 

Sprzętów, chyba że ogólne warunki gwarancji producenta są korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

Pozostałe szczegółowe warunki gwarancyjno – serwisowe zostały opisane w SIWZ oraz 

projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

Pytanie 5: 

Co w przypadku awarii dysku w notebookach? Pozostaje on u Zamawiającego, czy zostanie 

oddany Dostawcy. 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający nie wymaga pozostawienia dysku w przypadku jego awarii. 

 

Pytanie 6: 

Czy zamawiający dopuszcza monitor bez jednego ze złączy  DVI-D lub USB-C, ewentualnie 

osiągnięcia jednego z tych złączy za pomocą adaptera? 

 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający nie dopuszcza monitora bez jednego ze złączy DVI-D lub USB-C. Nie dopuszcza 

się również osiągnięcia jednego z tych złączy za pomocą adaptera. 

 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 

SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 

termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 

 

Z poważaniem, 

Maja Więckiewicz 

Otrzymują: 

1. Uczestnicy postępowania; 

2. Strona internetowa Sano; 

3. a/a. 
 


