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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę przełączników sieciowych   

(sprawa: KZP/04/2022.  

 Na podstawie art. 284  ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 

dnia 19.09.2019 r. SBŁ-  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 

udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców:  

 

Pytanie 

Zamawiający w ramach opisu przedmiotu zamówienia zdefiniował dla 

przełączników ograniczoną dożywotnią gwarancję  przez okres 5 lat od daty 

ogłoszenia przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu. Zgodnie 

z nią, po potwierdzeniu awarii Zamawiający wysyła uszkodzony przełącznik do 

producenta, który to w ciągu 10 dni od otrzymania tego uszkodzonego musi 

wysłać nowy, nie gorszy przełącznik. Zamawiający nie definiuje tutaj czasów 

przesyłek, nie zobowiązuje się też do wysłania tego uszkodzonego urządzenia 

w określonym czasie. Ponad tą gwarancję oczekiwana jest gwarancja na 

pierwszy rok w standardzie NBD, gdzie wysyłka jest na następny dzień roboczy 

po samym potwierdzeniu awarii przez producenta. Z drugiej strony zgodnie z 

wzorem umowy: 1. paragraf 5 pkt. 4 definiuje w praktyce czas naprawy na 5 dni 

roboczych, 2. paragraf 5 pkt. 1 definiuje okres gwarancji na konkretną ilość 

miesięcy. Wykonawca nie ma wpływu na decyzje producenta w zakresie 

wycofania danego produktu ze sprzedaży więc nie może jednoznacznie określić 

czasu trwania ograniczonej, dożywotniej gwarancji. Ma natomiast wpływ na 

ewentualne czasy naprawy wykupując odpowiednie usługi serwisowe które w 

sposób oczywisty i istotny przekładają się na wartość zamówienia. Oba 

przytoczone zapisy projektu umowy mijają się jednak z wymaganiami OPZ. 

Wnosimy zatem o modyfikację wzoru umowy i oddzielenie wymagań 

serwisowych dla pierwszego roku od pozostałych lat. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje § 5 wzoru umowy. Wzór umowy został zamieszczony na stronie  

prowadzonego postępowania.  
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