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dotyczy postępowania: 8/MODERNIZACJA SERWEROWNI/PN/20

Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja serwerowni
 w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie”, w dniu 16 kwietnia 
br. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W związku 
z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień.
Pytanie nr 1: 
Czy oferowany okres gwarancji (podlegający punktacji) na roboty budowlane i materiały dotyczy także 
urządzeń? W materiałach nie jest to jednoznacznie określone tym bardziej że w Umowie jest mowa w 
 § 6 o Materiałach i urządzeniach co może sugerować że punktowany okres gwarancji dotyczy tylko 
materiałów (budowlanych)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Pojęcie materiałów zostało w przytoczonych przez pytającego zapisach ujęte przez Zamawiającego 
szerzej i nie należy go zawężać wyłącznie do materiałów budowlanych. Gwarancją powinien zostać 
objęty cały przedmiot umowy, który zarówno w Istotnych postanowieniach umowy (IPU) jak i w SIWZ 
był określany jako „wykonywany (…) z materiałów i za pomocą urządzeń dostarczonych przez 
Wykonawcę”. Zamawiający celowo poświęcił cały § 6 IPU, aby doprecyzować tę kwestię. Podobny 
zapisy zawiera również SIWZ. Podsumowując, okres gwarancji dotyczy robót budowlanych oraz 
wszelkich materiałów – tych budowlanych, jak i urządzeń, które dostarczy Wykonawca, niezbędnych do 
wykonywania przedmiotu umowy.
Pytanie nr 2:
Zgodnie z umową: w ramach gwarancji Wykonawca zapewni prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy 
i w ramach tego zobowiązuje się do:
a)  przeglądu gwarancyjnego wykonywanego jeden raz na 12 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia 
miesiąca okresu obowiązywania gwarancji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, zaś ostatni z 
przeglądów w ostatnim tygodniu przed upływem okresu gwarancji; 
Czy jeśli Producent urządzeń (np. klimatyzatorów), dla zachowania ważności gwarancji , wymaga np. 3 
lub 4 przeglądów w roku, to cena powinna zawierać także koszty dodatkowych przeglądów przez cały 
czas obowiązywania gwarancji?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przede wszystkim oczekuje zachowania ciągłości ważności gwarancji. W przypadku gdy 
wybór producenta wiąże się ze zwiększeniem ilości przeglądów, Wykonawca musi pokryć powstałe 
dodatkowe koszty w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie. Zamawiający nie przewiduje 
na to dodatkowych środków.

Powyższe wyjaśnienia do treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział 
w przedmiotowym postępowaniu.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo
if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo
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