
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot.: Dostawy i zakupu sprzętu sieciowego: 
- Przełącznik sieciowy, HP product number: J9728A - sztuk 2 
- Stacking Module, HP product number: J9733A - sztuk 2 
- Transceiver, HP product number: J4858C - sztuk 2

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia do 31 dni kalendarzowych od podpisania 
umowy

2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do miejsc wskazanych przez 
zamawiającego.

3. Zamawiający dokona odbioru dostawy w terminie trzech dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

4. Odbiór wykonywanych dostaw nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu dostawy i 
sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na przedmiot umowy – zgodnie z warunkami
przedstawionymi w ofercie.

6. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta sprzętu na okres minimum
3 lata.

7. Wykonawca, zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym.
8. Wykonawca, w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do 

Zamawiającego, bezpłatny transport sprzętu sieciowego do i z serwisu oraz 
bezpłatnie użyczy sprzęt zamienny

9. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu sieciowego w okresie gwarancyjnym:
a) Zamawiający powiadomi o zaistniałej awarii, a Wykonawca przystąpi do 
usunięcia awarii najpóźniej następnego dnia roboczego.
b) W przypadku awarii wynikłych z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez 
Zamawiającego (co powinno być potwierdzone protokołem sporządzony przez 
producenta sprzętu), Wykonawca ma prawo do żądania zapłaty za działania 
serwisowe w oparciu o aktualne właściwe cenniki po wcześniejszym uzgodnieniu i 
zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Zamawiającego.

10. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być fabrycznie nowe, oraz posiadać 
wszelkie certyfikaty (których Zamawiający ma prawo żądać) zezwalające na 
sprzedaż na terenie Polski oraz pochodzić z oficjalnego kanał dystrybucji 
producenta tego sprzętu na terenie Unii Europejskiej.

11. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację techniczną proponowanego 
sprzętu sieciowego. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę ryczałtową za całość 
dostarczonego towaru.

12. Wykonawca przed dostarczeniem sprzętu poda Zamawiającemu numery seryjne 
urządzeń w celu możliwość sprawdzenia warunków gwarancji  bezpośrednio u 
producenta sprzętu lub jego przedstawiciela.  


