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INSPEKCJA WETERYNARYJ’NA

WARMINSKO－MAZURSKI

WOJEWODZKILEKARZWETERYNARII

W OLSZTYNIE

／doptL班czndL高adomoScV

WJ’ASNIENIETRESCI ZAPYTANIAOFERTOWEGO

Zamawiajacy　－　WQjew6dzkiInspektorat Weterynarii w　0lszbTnie infomuje，

乞e w postepowaniu nr WIW－A－AGZ・2600・1・187・2021・LC pn∴　dostawa sprzetu

komputerowegowraz∴ZOPrOgramOWaniem，drukarkiigbwg orazserweranapotrzeby

WqiewddzkiegoInspektoratu Weterynarii w　01sztynie，Wykonawcy zwr6C址　sle do

Zamawiajacegozwn10SkiemowyjaSnienietreSciZapytaniaofertowego．

Wzwiazkuzpowyzszym，ZamawlaJaCyudziela－naStePLr膚CyChwⅥaSnieh：

Pytaniel：

Dotyc2yoPisuprzedmiotuzam6WieniaoraZ∴ZaPis6wumowy：

Zamawla拒Cy W POStePOWaniu znak sprawy WIW－A－AGZ．2600．1．187．2021．LC

wprowadzitsprzecznezesobaZaPisydotyczacektomabyCgwarantemdostarczonego

SPrZetu・W opISie przedmiotu zamewienia wⅥymaganiach og61nych ZamawlaJaCy

StOSuJeZaPISy：”Wszyst虹eurzadzeniaorazdostarczanerazemzmmoprogramowanie

musza by fabryCZnie nowei musza pochodzie z o丘Cfalnego kanahl SPrZedajy

PrOducentanarynekpoIski Wymaganejest，abykaZdyZOkreSlonychponiZ j typdw

sprzetuby王idenBTCZny，tZn．jednakowyproducent，mOdel／wers】aOraZukompletowanie．

4．Dostarczony sprzet bedzie otliety　36　－　miesieczna gwaranqiai wsparciem

technicmym．Gwaranqa musi zapewniae co naJmnle］WymlanGi uSZkodzonego

POdzespohluburza＿dzeniananowe，ZZaStrZe2eniem，lZuSZkodzonenoSnikipamleCl，

awszczegdlnoScidyskitwardepozostajauZamaWlaJaCegObezponoszenia－dodatkowych

kosztbw．SerwisgwarancJpnynadostarczonysprzet，WramaChgwaranqlPrOducenta，

reahzowany bedzie przez producenta sprzetulub realizujacy gwaranqie PrOducenta

SPrZetuPOdmiot・”TymsamymZamawlaJa．CyZaZnaC2ytWyraZnie，Zeoczehljegwaranql

producentaigwaranqamabyerealizowanaprzezproducentalubreaJizujacygwaranqe

producenta podmiot・PoniewaZ ZamawlaJa－Cyねda konkretnych rozwiazaii，rdwnieZ

zaawansowanychtechnologlCZnie，konkretnychproducentewwybranych przez siebie，

wiectakiepod匂SciejestjaknajbardziejshlSZne・WykonawcamadostarcZDTekonkretny

towar，konkretnego producenta na warunkach gwarancylnyCh producenta・

ZamaWlaJaCy Zatem jest zohentowany w niuansach gwarancy〕nyCh poszczegdlnych

PrOducent6wnp．

・bieggwaranqlnanOtebookifimyDELLbiegnleOdczasuwyprodukowaniatowaru，

zatem aby zapewmc gwarande36miesieczna od momentu sprzedaiy wypadIoby

WykonawcywykupiegwaranqIenaOkresdhlZszy，OCZyWISCiejeSlitakowaistnieje・

WojewddzkiInspektorat Weterynarii uL Szarych Szereg6、V7，10－07201sztyn

tel．；895241450，taX・895241477，証woIsztimのoIsztlm．Wiw．gQlLlil，WVW．01szbm．wiw．gov．pl



・abyzapewni（三S2ybkarealizaqenaprawynaleZywykupiedodatkoweopqeserwisowe，

abyproducentmaJaCinfomaqe o r匂estra（jiⅥykupionych opqlm6gtrozszerzona．

gwaranqenp．szybki句naprawyzastosowae・

・Licenqi udziela producent oprogramowania np．w przypadku O触ce2019五rma

Microsoft，anieWykonawca，uZytkownikakceptujewarunkilicencl亭neproducentaa

nieWykonawcy．

0dpowiedゑ

ZamawlaJaCyinfbmuJe，Ze gwarantem na dostarczony sprzet ma by（WWykonawca

PrZedmiotu zam6wiema．Tym samym zamawiajacy zmieniazapisy opisu przedmiotu

l）w pkt4”Dostarczony sprzet bedzie otjey minimum24miesieczna gwaran（注

Gwaranqa musi zapewniae co naJmnleI WyHuane uSZkodzonego podzespolulub

urzadzenia＿　na nOWe，Z∴iZaStrZezeniem，iZ uszkodzone noSniki pamiecl，a W

SZCZegdlnoScidyski工wardepozostajauZamawlaJaCegObezponoszeniadodatkoWyCh

koszt6W．Serwisgwarancymynadostarczonysprzet，WramaChgwaranqlPrOducenta，

re乞田zowanybedzieprzezproducentasprzetulubrealizujacygwaranqeproducenta

SPrZetuPOdmiot．’’

2）Wymaganiaszczeg6Iowedlaposzczeg61nychczeSci：

CzeSCnrl－Dostawa＿SPrZetukomputerowegoioprogramowania

ZamawlaJaCy ZmieniazapISyPkt3：”Ⅵサkonawcaudzleliminimum24miesiecznq

gwaranqlnadostarczonysprzet・ZamawlaJaCyWyma一gaSPrZetuWyPrOdukowanego

POIkwartale2021roku－dotyc2ynOtebook6wDELL・”

czeSenr2－DostawadmkarkiigねwqorazczeSenr3－SerwerNAS

ZamawlaJaCyZmieniazapISyPkt3：”Wykonawca＿udzieh24miesiecznqgwaranqlna＿

dostarczonysprzet．”

Zamawiajacy Zmienia zapisy umowy w　§　5．Zost勾e usuniety pkt　2　dotyczacy

udostepnienia ZamaⅥaJaCemu OPrOgramOWania wraz z niezbedna dokumentaqa．

Natomiast pkt30trZymuje brzmienie：”VhTkonawca dostarczy oprogramowanie wraz

zhcenqaWiloSci………SZtuk．”

Pytanie2：

Dotyczyzapis6wumowy：

Wykonawcaudzieli36miesiecygwaranqlnadostarczonysprzet．Wykonawcawrazze

SPrZetemdostarc2yinstrukQjeorazkartygwarancyjne・”

WgtychzapisewgwarantempowinienbyeWVkonawca・JesttosprzecznoSezzapisami

PrZytOCZOnymiwy袖，WPkt・l tegopisma・OdjuZkilkulatwdobieelektronizacjinie

stosuJeSiekartgwaranc刀nyChwformiepaplerOWもjaktomiaわmlqSCekiedyS・Obecnle

producenci na swoich stronachintemetowych po rejestraQji przez u勾rtkownika

PrOduktuiewentuahiezarejestrowaniudodatkowchopqlSerWisoWyChzamieszczaこ膚

WSZyStkieinfoma匂e dotyczace gwaranql－daty wygaSnleCla，Warunkl，telefony do

zgkszaniausterek，badZfomularzezgbszeniowe－naSWOich stronachintemetoⅥyCh

itam moZna，ZaWSZe SPraWdzie drugoSeiwarunki gwaェanqi．Foma paplerOWa nie

istmeje．Zapisywpostepowaniunaleをalobyurealni（三，dostosowaedosytuadidzisi匂sz匂，

SkoroZamawlaJaCyねdakonkretnychroZWiaZ袷hkonkretrlyChproducent6W．

OdpowiedZ；

ZamawlaJaCyinfomuJe，Ze okres najakiWykonawcapowinien udzielie gwaranqlna＿

dostarczonysprzet，WynOSiminimum24mieslaCe．WzakresieczeScinrlZamawlaJaCy

wymaga sprzetu wyprodukowanego poI kwartale2021roku－dotyczy notebookdw
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DELL・GwarantemnadostarczonysprzetmabyeWykonawca－，kt6rybedziereallZOWaI

PrZedmiotumow．

ZamawlaJaqTinfomuJe，ZeWraZZeSPrZetemWykonawcazobowiaz狙nyjestdostarcqyC

nleZbedneinstrukcie．

WobecpoⅥyZSZegO，ZmiarheulegaJaZaPISyOPISuPrZedmiotuzamdwieniadlaczeScinr

l，20raZ3pkt40trZym可e brzmienie：。Wykonawca－Wraz∴Ze SPrZetem dostaェC2y

instmkc・je．’’

Pytanie3：

DotycZyzaPISOWumoWy：

We wzorze umow ZamawlaIaCy CaIa odpowiedzialnoSe gwarancⅥna PrZenOSi na

WykonawcenastepujacymlZaPisamiら§4・OdpowiedzialnoSeWykonawcy，gWaran（je，

PrOCeduryreklamac蛎nel・NadostarczonyprzedmiotumovyolreSlonyw§l ust．l

WykonawcaudzleligwaranqlnaOkres………miesleCy，WramaChkt6rgponosiwszelka

OdpowiedzlalnoSe zawadyiuster虹hzycmelPraWne・”ZzapISdwpostepowanianie

、もynikajednozna－CZnieczegofaktycznieZamawiaja．cyoczekuje・Ktomabyegwarantem？

Jakiesaoczekiwania＿WZgledemWkonawcy？

Odpowiedゑ

Zamawla〕aCyinfomuJe，ZeodWykonawcyoczekujeudzieleniagwaranqlnaZakupiony

SPrZet na Okres minimum24miesleCy・Gwarantem na dostarczony sprzet ma bye

Wykonawca．

Pytanie4；

DotyczyzaplSOWumoWy：

Dodatkowo Zamawiajacy wprowadza zapisy dotyczace rekQjmi．Wprowadza to tak

Chaotycznie，Ze nie wiadomo czegoねda・A poza tym Zadania te saw sprzecznosci

ZOPISem PrZedm10tuZam6wienia

Serwis gwarancy〕ny na dostarczony sprzet，W ramaCh gwaranql prOducenta，

realizowany bedzie przez producenta sprzetulub reaHzu扉tcy gwaranqe producenta

SPrZetu POdmiot”Senvis gwaran〔幼ny prowadzony jest przez odpowiednie punkBT

SerWisoweproducenta，Wiec噂OnaWCaWObecpowyzszychzapIS6wnaprawiaeniemoZe

awumowieoczekl．力esieteg00dnieg0．，。WykonawcajestobowiazanydousunleClaWad

PrZedmiotuumowlubdodostarczeniaprzedmiotuumoWyWOlnegoodwad，jeZeliwady

telUaWnia Sie w okresie gwarandi．7．JeZeli w wykonaniu swoich obowia＿Zkdw

Wykonawcadostarc2yIZamawlaJaCemuZamiastwadliwegoprzedmiotuumowytakisam

PrZedmiotumowynowy－WOlnyodwad，termingwarmcjibiegnlena＿nOWOOdchwilijego

dostarczenia．Wymlany PrZedmiotu umowy Wykonawca dokona bez zadn匂dopkty，

nawetgdybycenyulegIyzmianie．8．Wykonawca＿zaPeWniwykonanienaprawwokresie

gwarancyinymwsiedzibieZamaWiajacegow0ls2tynie，ul．SzaryChSzereg6W71ubul．

Warszawska109badZprzewbzdoserwisunawねsnykoszt．9．Wykonawcazoboヽ元azany

jeStZaPeWni〔′……‥gOdzinnyczasreak匂i，PrZeZCOnaleZyrOZumieezapewnieniewtSm

teminie wykwaユ詭kowan匂　kad項T，ktera sprawdziistnienie wady w siedzibie

ZamawlaJaCegO，JeSli bedzie to niezbedne oraz ustali hamonogram czynnoSci

Zmierzajacych do usuniecia wady．10．Utrata roszczeh z tytuh wad fizycznych

iprawnychnienastepuJePOmimoupbrwuteminu gwarancji言eZeliWykonawcawade

POdstepniezataiI．11．WprzypadkuawariidyskutwardegolubinnegonoSnikadanych，

bed2／ie onⅥymlenionyprzezWykonawcenanowy，W01nyodwad・UszkodzonynoSnik

danychniepodlegazwrotowiWykonawcyOezelidotyc2yI．12．WykonawcaoSwiadcza，Ze
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certyEkatyietyIdetJrPrOducenta－OPrOgramOWania，kt6rymijestoznakowanysprzetsa

oryginalne・13・W przypadku stwierdzenia w ohesle gWaranql Wad fiZyCmyCh

wdostarczonymprzedmiocleumOⅥyWykonawca‥1）rozpatrzyzawia－domienieowadzie

wteminiedo7dni，liczacoddatyjegootr2ymania，PrZeS王medrogaelektronicznana－

adres e－maH：．．　　　　　　　　．・・2）WVmieni wadliwy przedmiot umoⅥy

w terminie do7dni，Hczac od daty rOZPatrZenia zaWiadomlenia o wadzie，POprZeZ

dostarczeniegona＿WねsnykosztdosiedzibyZamawiajacego；3）termingwaranciibiegnie

na nowo od chw揖　dostaェczenia przedI五〇tu umowy wolnego od wad；4）ponos1

0dpowiedzialnoSCztJTtuIupr坤Padkowejutratylubuszkodzeniatowaruwczasieod

przyJeCiagoidoczasuprzekazania－SPraWnegOdosiedzibyZama：ⅥaJaCegO・14・Wrazie

odmowyusuniecla・WadyprzezWykonawcelubwrazieJeJnieskutecznegousuniecia・

Zamawiajacy，niezaleznie od stopniaistotnoSciwady，mOZe：1）obciaZyeWkonawce

kara，umOWnaZgOdniezpostanowieniamiumowyliczonejjakzazw王okewusunleCluWad

lub2）zlecieusunieciewadyinnemupodmiotowinakoszti町ZykoWykonawcy・15・JeLeli

ZamawlaJaCyPOinR）mOWaよWykonawce ozamiarze zleceniausunleCla－Wadyinnemu

podmiotowinakosztiniebezpleCZehstwo Wykonawcy，WSkazuJaC SZaCunkowykoszt

usunieciawadyprzezinnypodm10t，aWykonawcawteminie5dniniewni6sIzastrzeZeh

dota虹ejinfomaql，uWaZasle，乞ezlecenieusunleCla－WadyinnemupodmiotowiumaIza

uzasadnione．16．Wszelkie koszty zwiazane Z Obsmga przez Wykonawce w okresie

gwaranqlirekQjmiobciazaJa＿Wykonawce・17・WkonawcanlemOZeodmewieusunleCla

wadytak2ewsytua垂，gdybyusunieciewadywiazaIosieznadmiemymikosztamilub

znacznymi niedogodnoSciami dla Wykonawqr・18・Stwierdzenie wa－dy oznacza

automatyczneprzedm2enieokresugwaran（涼irekqimidlaprzedmiotuumoⅥyOOkres

odzgbszeniaistnieniawadydopotwierdzeniajquSunieciaprzezZamawl到aCegO・19・

Wraziestwierdzeniacona＝〕mni匂3－krotn匂naprawtegosamegoelementuprzedmiotu

umowy，ZamawlaJa：Cy W raZie ponownego uaWnienia usterki tego elementu，mOZe

zamiastnaprawy，ねdaeⅥymanyelementunanowylWyZnaCZyeWykonawcyteminna

takawymlane・UprawnieniaZamawlaJaCegOWZakresiemoZliwoScizastepczqwymany

elementu na nowy，StOSue Sie w6wczas odpowiednio・20・W przypadku sporu w

rozpatrzeniu reklamaqi，Wykonawcai ZamawlaJaCy uZnaja jako ostateczne

rozstrqygnieciereklamaQjiekspertyzeniezaleねegoautoryzowanegoserwisuwskazanego

przez zamawiajacego．Koszty ekspertyzy ponosi Strona－，ktdr句　opinia okazaIa sie

b土edna．’’

OdlIoWied2：

ZamaWlaJaCy ZmienlaJa＿C ZaPISy OPISu PrZedmiotu zam6wienia oraz wzom umowy

infomuJe，Ze caねOdpowiedzialnoSC zagwaranqe naprzedmiotzamdwieniaiZOStaje

PrZeniesiona＿naWykonawce・

Zamawiajacy zmienia∴zapisy umowy w　§　4　usuwajac pkt lO oraz12・

Nowe brzmienie otrZBrmuJe Pkt　8：”W prZyPa－dku usterki sprzetu w okresie

gwarancy〕nym，VhTkonawca zobowiazany jest d0　0debrania uszkodzonego sprzetu

idostarczenienaprawionego・”

Pozosta圭ezapisy§4Zamawiajacypozostawiabezzmian・

坤anie5：

DotycZDroPisuprzedmiotuzamawienia：

ZamawlaJaCyWOPISieserweraNASwczeSci30raZWOdpowiedzia－Chzdnia4・10・2021r・

nie wymienil szyn montaZowych do serwera NAS・Je鉦　ZamaWlaJaCy Zamierza

zamontowaeserwerwszafierack，tOSZynybedapotrzebne（niemaichnawyposa2eniu
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SerWeraNAS，trZebajeosobnodokupi《三）chyba，ZeZamawiajacyprzewidziaiwolnape址e

WPOSiadanqprzezsiebiesza五erackima－JanaWyPOSaZeniu．Proszeosprecyzowanie

CZyZamawlaja＿CyChceserwerNASzszynamiczybez．

OdlIoWied2：

ZamawlaJaqyinfomue，Ze SerWerNASzamontowanybedziewszaiierack．WzwiaE2；ku

ZPOWyZszymZamawiajacyoczekujeserwerazszynamimontaZowymidoszaBTraCk19”．

Pytanie6；

DotyczyopISuPrZedmiotuzam6wienia：

Zamawiajacy w odpowiedzi na zapytanie dotyczace systemu operacyinego wskaza王

SyStemWindowslO Home・CzyZamaⅥaJaCynie odrzucioferty，gdyzaproponowany

ZOStanie Windows lO ProfessionaJ zawieraJaCy WleCej∴funk匂i zwlaZanyCh

zbezpleCZehstwemizarzadzaniemniZWindowslOHome？

Odpowied乞：

ZamaiviaJaCydopuszcza＿mOZliwoSezaoferowaniasystemuWindowslOProfessional．

Pytanie7：

DotyCZyOPisuprzedmiotuzam6wienia；

Zamawiajacy Odpowiadaja，C na Pytanie dotycza－Ce POrt6w USB napisaI，Ze chce，aby

notebook byI wyposaZony w minimum　2　porty USB，W tym CO najmniej jedno

WStandardzieminimum3・0・JednakZewopISieprzedmiotuzam6wienianieuwzgledniI

tej popraLWld．Bardzo prosze o poprawienie zapIS6wwopISie przedmiotu zambwienia，

abyby王yoneadekwatned00dpowiedZi．

Odpowiedゑ

Zamawiaiacywymagaminimum2Z転czUSBwtJmjednegowstandardzieminimum

3．0．TymsamymzmieniazapIS OPISuPrZedmiotu zam6wieniaⅥykreSlajaCWCZeScil

POZ．1．10tabelizapis2XHDMI・

Pytanie8：

DotycZyoPISuPrzedmiotuzam6wienia：

Zamawiajacywodpowiedzinapytaniedotycza＝Cekal‘tyWiゼipoinfomowal，乞ekartaWi－

Fimabyezintegrowana．CzyZamawla］aCydopuSciwtakimwypadku，abykartaWi－Fl

moglabyerdwnieZwinnychstandardachni2802・llac？

Odpowie彪；

ZamawlaJa＿Cy dopuszcza，aby zintegrowana karta Wi－Fi mog王a bye dostarczona

WimychstandardachniZ802・llac・

Pytanie9；

DotyczyopISuPrzedmiotuzam6wienia：

ZamawlaJaCyZaねdaI，abykamerkawlaptopieby土aminimuml，OMpix・DELLnaswoich

stronachi dokumentaqii technicznq podaje wartoSe O．92megapiksela dla kamerek

intemetowych．NastronachintemetoⅥyChsklepewmoZnaznaleZezaokraglenia：lMpix，

alesa＿tOtylkozaokraglenia．ZatemskoroZamawlaJaCyZada－rOZWiazania－konkretnego

producenta－niedopuszczegacrozwiazahrewnowaZnychbardzoproszeouwzglednienie

powyzszegofaktuidopuszczeniekamerekorozdzielczoSciO，92Mpix・



Odpowiedを；

Zamawla＝〕aCy dopuszczakamere wnotebooku DELL o rozdzielczoSciminimum O，92

Mpix．

JednoczeSnie ZamawiajaCy dokonuje zmiany treSci Zapytania ofertowego poprzez

usunieciesbwa”lubzdalnie”zRodz．XIIpktlppkt2akapit2・

ZamawlaJaCyniezmieniateminuskZadaniaofert・

PoⅥyZszezapisystajasieintegralnaczeScia＝ZaPytaniaofertowego・

Rozdzlelnik・

Egz．Nrユーa／a（SkanBIP）

Wykonala．Katarろ・naKawecka

Dniall．10．202l r．

S P ECJ ALiSTA

鵜酵；h
K惟ROWN－KZESPOLU

言：∴．小一


