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Warszawa, 16.09.2022 r. 

 

 

Do Wykonawców 

 

 

Dot.: postępowania pn.: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału 

Psychologii, numer postępowania: W.Ps-361/14/2022. 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Działając w imieniu Zamawiającego, informuję, że na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwana 

dalej „Ustawą” lub „Pzp”, w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło 

pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 135 ust. 6 Pzp, 

Zamawiający poniżej publikuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami, a także o ile wskazano 

w treści niniejszego pisma działając na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 1 

Szanowni Państwo proszę o wyjaśnienie zapisów dotyczących gwarancji które są sprzeczne. 

W SWZ Zamawiający napisał: 

    §3 

Wymagany okres gwarancji i rękojmi 

Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 

miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie 



 

Strony (bez zastrzeżeń). Szczegółowe terminy zawiera załącznik nr 1 do SWZ – opis 

przedmiotu zamówienia. 

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji oferta zostanie 

odrzucona jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego. 

Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy – liczony od daty 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony (bez zastrzeżeń). 

Warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy.  

 

Natomiast w OPZ (zał 1 do SWZ) dla części 8 oraz 9 napisane jest: 

Min. Roczna gwarancja producenta  

 

Pytanie: Jakiego okresu gwarancji producenta oczekuje Zamawiający w częściach 8 oraz 9? 

 

Odpowiedź nr 1: 

 

Zamawiajacy informuje, że dokonał zmiany treści SWZ w zakresie art. 3 § 3 pkt. 1 SWZ, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia: 

• na okres minimum 24 miesiące (2 lata) – w zakresie części nr 1, 4, 5, 6, 7, 

• na okres minimum 12 miesięcy (1 rok) – w zakresie części nr 2, 3, 8, 9, 

liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony 

(bez zastrzeżeń). Szczegółowe terminy zawiera załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. 

 


