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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez prowadzenia negocjacji, przewidzianym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
pn. Zakup, dostawa i montaż monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem do
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, wszczętego
ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00135629/01
z dnia 26 kwietnia 2022r.
Zamawiający - Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ:
Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:
Pytanie 1
Zamawiający w załączniku nr 1 wymaga, aby monitory interaktywne posiadały „Minimum –
24 miesiące (gwarancji).
W celu zapewnienia sprawnej realizacji gwarancji w całym okresie użytkowania zamawiający
wymaga oświadczenia producenta, że w razie nie wywiązywania się wykonawcy/serwisu
Producent przejmie obowiązki gwarancyjne.
Pragnę zaznaczyć, że jest to jawne ograniczenie konkurencji – oświadczenie może uzyskać
tylko preferowany partner producenta monitora interaktywnego lub nikt, co zapewni
bezpieczeństwo producentowi monitora. Ponadto, producent monitora nie jest stroną w
postępowaniu i nie będzie składać oferty. Dodatkowo, serwisem takich urządzeń jak monitory
interaktywne zajmują się albo właśnie producenci urządzeń (przez co sam wymóg
oświadczenia jest zbędny) albo autoryzowani partnerzy serwisowi producentów, a nie sam
Wykonawca/Oferent.
Wobec powyższych zarzutów wnoszę do Zamawiającego o usuniecie wymogu oświadczenia
producenta dot. przejęcia obowiązków serwisowych jako bezzasadnego.
Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na zaoferowanie sprzętu spełniającego minimalne
wymagania techniczne bez naruszenia zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź
1

Zamawiający wyjaśnia, iż usuwa w załączniku nr 11 do SWZ – Szczegółowy pis przedmiotu
zamówienia z wiersza dot. gwarancji zapis: „W celu zapewnienia sprawnej realizacji gwarancji
w całym okresie użytkowania zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że w razie nie
wywiązywania się wykonawcy/serwisu Producent przejmie obowiązki gwarancyjne.”
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