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WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zamawiający w „Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1” dla części 2 zawarł następujące 

wymaganie:

„pkt. 6. Gwarancja - Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego aby serwis 

gwarancyjny realizowany był przez podmiot posiadający status autoryzowanego partnera 

serwisowego producenta sprzętu lub odpowiednio oprogramowania, lub przez 

przedstawicielstwo producenta w Polsce.”

Dyski twarde przejmują gwarancję macierzy w której są zainstalowane.

Aby spełnić w/w wymaganie, a także pozostałe wymagania gwarancyjne (m.in. W przypadku 

konieczności wymiany dysku – uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego) dla dysków 

twardych niezbędne jest zweryfikowanie jaką gwarancję obecnie posiada macierz oraz na jaki 

okres.

W związku z tym czy Zamawiający może podać numer seryjny macierzy LENOVO 

V3700V2 w której będą zainstalowane dyski?

Odpowiedź

Numery seryjne macierzy: 7815T30, 7815T08

http://www.utk.gov.pl/
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Ponadto zgodnie z Część 2 pkt 4 ppkt 11 OPZ „Zamawiający zapewni wsparcie producenta 

na macierze w których będą zainstalowane dyski będące przedmiotem zamówienia przez 

okres zadeklarowany w ofercie dla gwarancji.”

Odnowienie wsparcia na macierze nie jest przedmiotem zamówienia.

Z poważaniem

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Przetargowej

PIOTR PARTYKA
NACZELNIK WYDZIAŁU 

INFRASTRUKTURY 
INFORMATYCZNEJ

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo

http://www.utk.gov.pl/
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