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Warszawa, dnia 8 lutego 2019 r. 

WYJAŚNIENIA 
TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego 

pn.: „Usługa konserwacji central telefonicznych wraz z urządzeniami telefonicznymi w celu zapewnienia 

ciągłości pracy w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4, 

oraz Pankiewicza 4 w Warszawie"- SPRAWA WSA/ZP/BA/06/2019 - udziela wyjaśnień do złożonych 

zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego. 

Pytanie 1. 

Proszę o informację dotyczącą zapisów w umowie na utrzymanie centrali telefonicznej w §8 ust. 2 pkt 

2 Usuwanie awarii tj. Naprawa musi zostać wykonana: w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 

ust. 1 pkt 1. Czy w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na koszt 

własny części (elementy centrali, telefony)? 

Odpowiedź. 

Zgodnie z zapisami §8 Umowy są dwa rodzaje usuwania awarii: naprawa lub wymiana wadliwej części. 

W ramach naprawy Wykonawca nie jest zobowiązany dostarczać części zamiennych. 

Naprawa w rozumieniu §8 ust. 1 pkt 1 oraz §8 ust. 2 Umowy oznacza wykonanie przez Wykonawcę 

czynności naprawczych w celu usunięcia awarii bez zakupu części zamiennych. Czynności wchodzące w 

zakres naprawy (koszty robocizny) wykonywane są w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 

pkt 1. 

W przypadku, gdy nie jest możliwe przez Wykonawcę wykonanie naprawy Wykonawca zobowiązany 

jest dokonać wymiany wadliwej części. 

Wymiana wadliwej części w rozumieniu §8 ust. 1 pkt 2 oraz §8 ust. 3 - 12 Wzoru Umowy nakłada na 

Wykonawcę obowiązek: 

1) przeprowadzenia diagnozy i ustalenia, że część nie może zostać naprawiona, 

2) powiadomienia Zamawiającego o konieczności zakupu części wraz z podaniem przyczyny 

wymiany części i jej kosztu, 

3) uzyskania zgody Zamawiającego na zakup wskazanej części, 

4) zakupu części zamiennych, 

5) demontażu wadliwej części i jej wymiany na nową. 

Czynności wchodzące w procedurę wymiany wadliwej części (pkt 1-3, 5) wykonywane są przez 

Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 Wzoru Umowy. Zwrot kosztów 



zakupionych części zamiennych (pkt 4) dokonany będzie zgodnie z zasadami określonymi w §8 ust. 8 

Wzoru Umowy. 

Pytanie 2. 

Proszę o informację czy w nawiązaniu do wymagań: 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 1. posiadają niezbędne doświadczenie do wykonania 

zamówienia - dopuszczają Państwo przedstawienie doświadczenia: 

1) we wdrożeniach tożsamych systemów do Nortel, tj. AVAYA (Nortel został kupiony przez 

AVAYA, która to firma dalej wspierała wskazany produkt)? 

2) we wdrożeniach innych systemów telekomunikacyjnych o podobnej skali rozwiązania? 

Odpowiedź. 

W odniesieniu do pkt 1 pytania: 

W związku z faktem, iż Nortel został przejęty przez AVAYA Zamawiający modyfikuje warunek udziału 

określony w klauzuli II ust. 1 zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Oferent wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu 

lat przed dniem wszczęcia postępowania, wykonał co najmniej dwie umowy (zakończył czyli zrealizował -

liczy się data zakończenia umowy lub wykonuje przy dalej wykonywanych Umowach) polegające na 

wdrożeniu lub konserwacji centrali telefonicznej firmy Nortel/AVAYA, której każda z wykazanych umów 

wyniosła nie mniej niż 50 000,00 zł brutto". 

W przypadku Umów, które sq dalej wykonywane należy wykazać; że zrealizowana część Umowy 

przekroczyła wartość 50 000,00 zł brutto. 

W odniesieniu do pkt 2 pytania: 

Zamawiający nie uwzględni, jako spełnienie warunku udziału, jeżeli Wykonawca przedstawi Umowy na 

konserwację lub wdrożenia innych systemów telekomunikacyjnych niż Nortel/AVAYA. 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają 

się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zamawiający nie przedłuża 

wyznaczonego terminu składania ofert. 
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