
Załącznik nr 2 
 

Wymagania gwarancyjne i serwisowe 
 

L.p. Opis wymagania 

1 

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia objęty był 
gwarancją na okres: 

a) radiotelefony – min. 36 miesięcy, 
b) komputery przenośne - min. 24 miesięcy (dot. części nr 1 i części nr 

4), 
c) akumulatory - min. 12 miesiące, 
d) na wykonaną konserwację masztów, instalacje antenowe i montaŜ 

urządzeń - min. 12 miesięcy (dot. części nr 1 i części nr 4), 

2 

Okres gwarancji na radiotelefony, komputery przenośne oraz akumulatory 
rozpoczyna się od dnia podpisania ostatniego cząstkowego protokołu 
odbioru ilosciowego, o którym mowa w załączniku nr 3 do SIWZ ,,Zasady 
odbioru” pkt.4.  
Okres gwarancji na  wykonaną konserwację masztów, instalacje antenowe i 
montaŜ urządzeń rozpoczyna się od dnia podpisania ostatniego 
cząstkowego odbioru ilościowo-jakościowego o którym mowa w załączniku 
nr 3 do SIWZ ,,Zasady odbioru” pkt. 8. 

3 Dostarczone urządzenia powinny być nowe, wolne od wad i zgodne  
z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy. 

4 

Gwarancja obejmuje: 
- wady materiałowe i konstrukcyjne, a takŜe nie spełnienie 
deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji uŜytkowych; 
- naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych 
podzespołów na nowe; 
- usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu 
urządzeń; 

5 

Czas naprawy musi być nie dłuŜszy niŜ 72 godziny od momentu 
dostarczenia przez uŜytkownika (na koszt Wykonawcy) uszkodzonego 
sprzętu do wskazanego w umowie punktu serwisowego (dot. części nr 2 i 
części nr 3). Dla części nr 1 i części nr 4 serwis będzie świadczony w 
miejscach instalacji urządzeń i ww. czas naprawy będzie liczony od 
momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia usterki (fax, 
e-mail). 

6 

JeŜeli naprawa uszkodzonego sprzętu nie będzie moŜliwa w terminie,  
o którym mowa w pkt. 5, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na 
czas naprawy, w terminie nie dłuŜszym niŜ 24 godzin liczonych od dnia 
wyznaczonego na wykonanie naprawy, urządzenia zastępczego, 
spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym 
urządzeniem. Dostarczenie urządzenia zastępczego nie powoduje 
naliczenia przez Zamawiającego kar gwarancyjnych. 

7 Wykonawca poniesie koszty związane z dostarczeniem naprawionego 
sprzętu do siedziby uŜytkownika. 

8 Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłuŜona o czas naprawy. 



9 

Dwukrotne uszkodzenie tego samego urządzenia w okresie gwarancji 
obliguje wykonawcę do jego wymiany na nowy, wolny od wad, spełniającego 
te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem, w 
terminie 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia o uszkodzeniu. Okres 
gwarancji na wymienione urządzenie nie moŜe być krótszy, niŜ na 
urządzenie dostarczone w ramach umowy.  

10 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia fabrycznie nowych części 
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, dostępnych na terytorium Polski, 
przez okres 10 lat uŜytkowania urządzeń (liczonych od daty odbioru). 

11 

W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zainstalowania urządzenia maskującego korespondencję głosową oraz 
moŜliwość wykonania instalacji rozdzielnej w pojeździe. PowyŜsze nie moŜe 
ograniczać praw gwarancyjnych. 

12 
W okresie obowiązywania gwarancji, nowe wersje oprogramowania i 
nieograniczone licencje zostaną dostarczone bezpłatnie. W razie potrzeby 
zostanie zapewniona bezpłatna aktualizacja dokumentacji. 

13 

Wykonawca do dostarczonego sprzętu, będącego przedmiotem umowy, 
dołączy karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki 
waŜności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych 
świadczących usługi gwarancyjne. 

14 

W części nr 1 i w części nr 4 Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania 
informacji o awarii urządzeń będących przedmiotem zamówienia  przez 24 
godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Dla części nr 2 i 3 Wykonawca 
zobowiązuje się do przyjmowania informacji o awarii urządzeń będących 
przedmiotem zamówienia w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00. 

 


