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Do zainteresowanych udziałem w postępowaniu na dostawę urządzeń sieciowych, 

prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Dotyczy: zapytanie do SWZ 

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego:  

 

Pytanie 1 

„W załączniku nr 1, „I System ochrony poczty – Gwarancja oraz wsparcie” i w punkcie „II Punkt 

dostępowy (AP), Gwarancja oraz wsparcie dla punktów dostępowych”, Zamawiający opisuje serwis 

gwarancyjny jakim powinien zostać objęty Przedmiot Zamówienia. 
 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o Potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy, że Wykonawca, dla całego sprzętu, licencji i software opisanego w Przedmiocie 

Zamówienia, wykupi kontrakty serwisowe w legalnym kanale dystrybucji i przedstawi poświadczenie 

wystawione przez przedstawiciela producenta lub oficjalnego dystrybutora w Polsce dokonania 

takiego zakupu Zamawiającemu? 
  
Jednocześnie Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, że całość 

oferowanego sprzętu, oprogramowania i licencji, musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na 

rynek polski zaś Zamawiający będzie wymagał przedstawienia poświadczenia wystawionego przez 

przedstawiciela producenta lub oficjalnego dystrybutora w Polsce, potwierdzającego legalność 

pochodzenia? 

 
Czy Zamawiający potwierdza, że urządzenia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania), nie mogą być wcześniej użytkowane lub 

używane w innych projektach?” 
 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza wymóg wykupienia dla całego sprzętu, licencji i software będących  

przedmiotem zamówienia, kontraktów serwisowych w legalnym kanale dystrybucji i przedstawienia 

z chwilą dostawy poświadczenia dokonania takiego zakupu, wystawionego przez przedstawiciela 

producenta lub oficjalnego dystrybutora w Polsce. 

Zamawiający potwierdza, że całość oferowanego sprzętu, oprogramowania i licencji, musi pochodzić 

z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski, zaś Zamawiający będzie wymagał z chwilą 

dostawy przedstawienia poświadczenia wystawionego przez przedstawiciela producenta lub 

oficjalnego dystrybutora w Polsce, potwierdzającego legalność ich pochodzenia. 

Zamawiający potwierdza wymóg, że oferowane  urządzenia muszą być fabrycznie nowe 

(wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania), nie mogą być 

wcześniej użytkowane lub używane w innych projektach. 
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