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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę 

przełączników Cisco”. 

 

 Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( 

Dz. U.  Nr 19, poz. 177 ze  zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień. 

Pytanie 1: 

W punkcie 1.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji, podając 

jednocześnie, iż: ” Realizacja serwisu gwarancyjnego producenta dostarczonego sprzętu będzie 

realizowana na bazie posiadanego przez Zamawiającego kontraktu serwisowego dla urządzeń do których 

moduły będą zainstalowane. Kontrakt serwisowy wygasa 06-08-2013r.” 

W naszej ocenie  wymagania gwarancyjne kolidują z datą wygaśnięcia kontraktu serwisowego.  

W związku z powyższym, czy to Wykonawca będzie zobligowany do dokupieni kontraktu serwisowego? 

Odpowiedź 

Wykonawca zobligowany jest do świadczenia serwisu przez 24 miesiące. W okresie do 2013-08-06  

Zamawiający będzie mógł skorzystać z usług autoryzowanego serwisu producenta sprzętu z którym ma 

podpisana umowę serwisową lub z autoryzowanego serwisu producenta sprzętu w ramach niniejszego 

postępowania.  

Pytanie 2: 

W punkcie 1.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający podaje: 
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„1.2.1. Przygotowanie bilansu mocy zasilaczy po zainstalowaniu kart rozszerzeń.  

1.2.2.Włączenie nowych kart do wskazanych przez zamawiającego V-LAN.  

1.2.3.Skonfigurowanie opcji automatycznego wyłączenia wskazanych przez Zamawiającego modułów w 

przypadku awarii jednego z zasilaczy w oparciu o wyniki bilansu mocy.  

1.2.4. Usługi wdrożeniowe i implementacyjne, muszą być realizowane przez autoryzowanego partnera 

serwisowego posiadanego przez Zamawiającego sprzętu, co nie spowoduje utraty jego gwarancji po 

dokonanej rekonfiguracji.” 

Zgodnie z powyższym prosimy o sprecyzowanie, czy prace związane z rekonfiguracją przełączników 

opisane w powyższym punkcie (1.2) w całości realizowane będą przez autoryzowanego partnera 

serwisowego posiadanego przez Zamawiającego sprzętu? 

Odpowiedź: 

Wszystkie prace konfiguracyjne i montażowe muszą być wykonane przez autoryzowanego partnera 

producenta sprzętu tylko w ramach niniejszego postępowania. Montaż i konfigurację musi wykonać 

Wykonawca. 

 

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę 

 

 

      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

       Aleksandra Łomowska  


