
Załącznik nr 3 do MN  
Rejestr pytań i 

odpowiedzi 

 

Nr 
pytania 

Referencja do 
MN 

Treść Pytania Odpowiedź EITE 

1  MN str. 8, pkt.1a Czy Zamawiający dopuści 
zmianę modelu Samsung A20e 
na Samsung A12? Samsung 

A20e jest już produktem End-
of -life i w of icjalnych polskich 
dystrybucjach Samsung jest już 

niedostępny. 

Zamawiający dopuszcza 
zmianę we wskazanym 
zakresie na następujący 

model: SM-A225F 64 GB 

 2  MN str. 8, pkt.1e Czy Zamawiający może 

wskazać  Part Numer modelu  
Alcatel 3X? 

Alcatel 5061K BLACK   

 3  Dotyczy 
zaproponowanych 

modeli telefonów 
w zał.1 do MN 

 W związku, iż w pierwszym 
kwartale roku 2022 istnieje 

wysokie prawdopodobieństwo 
zmiany portfolio przez 
niektórych producentów 

prosimy o odpowiedź czy 
Zamawiający w takiej sytuacji 
wyrazi zgodę na zmianę 

modelu i ceny, już po złożeniu 
oferty w momencie wejścia do 
sprzedaży następcy 

proponowanego modelu lub 
zaproponowania przez 
Dostawcę modelu 

równoważnego ? 

Zamawiający nie wyraża 
zgody na rozwiązanie 

zaproponowane w 
pytaniu.  
 

Zgodnie z art. 1 ust. 3 
wzoru umowy ramowej: 
„W przypadku braku 

dostępności wybranego 
Towaru w polskiej sieci 
dystrybucji w wyniku 

ogłoszonej przez 
producenta zmiany 
generacyjnej modelu / 

part numberu / 
ogłoszenia końca życia 
produktu (End Of Life), 

zostanie zaktualizowany 
koszyk Towarów/Cennik, 
który będzie opierał się o 

wynegocjowany w trakcie 
postępowania rabat, 
zgodnie z Załącznikiem 

nr 1, względem cen 
prezentowanych na 
of icjalnej stronie 

producenta”.  
 4   Czy Zamawiający jest w stanie 

określić minimum zamówienia 
jednorazowego w jednej 

przesyłce na jeden konkretny 
adres ? Wykonawca przy 
kalkulacji musi  ocenić koszty 

wynikające z procesów 
logistycznych. 

Zamawiający nie jest w 
stanie określić minimum 
zamówienia 

jednorazowego. 



5 Dotyczy zapisu 5, 
7, str.12 MN 

Zamawiający określił, iż 
„Maksymalny czas naprawy 

aparatu telefonicznego wynosi 
14 dni kalendarzowych.” 
Zgłoszenie w dni ustawowo 

wolne skraca potrzebny czas 
na wykonanie naprawy. Żaden 
producent w takim okresie nie 

potwierdzi przyjęcia urządzeń 
do naprawy. Skrócenie zaś 
czasu naprawy podnosi jej 

koszty. Proponujemy w tej 
sytuacji zapis „Maksymalny 
czas naprawy aparatu 

telefonicznego wynosi 14 dni 
roboczych”. 

Zamawiający nie wyraża 
zgody na modyf ikację 

zapisu. 

6 Zał. 1 do MN Zamawiający wymaga 
dostarczenia szkieł ochronnych 

do oferowanych telefonów. Czy 
Zamawiający sam będzie 
„oklejał’ szkła na 

wyświetlaczach telefonów czy 
wymaga, aby Wykonawca 
wycenił i wykonał tę usługę ?  

Zamawiający będzie 
dokonywał czynności 

„oklejenia” we własnym 
zakresie. 

7 Zał. Nr 4 Prosimy o podanie 

szacowanych ilości 
wymaganych akcesoriów przez 
Zamawiającego. Ilości mają 

wpływ na cenę jednostkową 
uzyskaną u producentów. 

Zamawiający nie jest w 

stanie podać 
szacowanych ilości 
akcesoriów. 

8 MN str. 5 (VI, 
pkt.3) 

Wnosimy o przesunięcie 
terminu składania ofert na 

14.01.2022. Okres noworoczny 
i ilość dni wolnych w okresie 
30.12-11.01 nie pozwala na 

prawidłowe oszacowanie oferty 
w związku z trudnością 
uzyskania wiążących cen u 

dostawców w tak krótkim 
czasie. 

Zamawiający zmienił 
termin składania ofert na 

14.01.2022r. godz.12.00. 

 

 

 

        


