Polanów, 04 maja 2015
PG.II.271.1.2015
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenia
zamówienia publicznego

Odpowiedzi nr 2 na zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa zestawów
komputerowych, laptopów i drukarek do jednostek podległych Zamawiającemu w ramach
projektu „Internet szansą Gminy Pol@nów”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (tj.
Dz.U.2013.907 z póź. zm.), Gmina Polanów przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści ustępu 6
w paragrafie 7 w następujący sposób:
„W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminów serwisu gwarancyjnego sprzętu lub
oprogramowania użytkownego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usług serwisowych
osobom trzecim i obciążenia Wykonawcy kosztami tych usług, pod warunkiem pisemnego
powiadomienia Wykonawcy oraz bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego
dodatkowego terminu nie krótszego niż 2 dni na zaniechanie naruszeń”

Na wypadek, gdyby zamawiający nie uwzględnił proponowanego terminu
za zaniechanie naruszeń, zwracamy się o rozważenie innego terminu.
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.
Pytanie nr 2 – Czy Zamawiający w paragrafie 12 ustęp 1 Umowy dopuszcza zastąpienie słowa
„opóźnienie” terminem „zwłoka” ?
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Uzależnienie obowiązku zapłaty kar umownych od zwłoki, a nie od opóźnienia w realizacji
przedmiotu umowy odpowiada ogólnym zasadom odpowiedzialności cywilnej, która jest
uzależniona od elementu winy.
Trudno mówić o zasadności przypisania Wykonawcy
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależny te wykonanie umowy, na które nie miał
wpływu i które było następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie
ponosi. Mając powyższe na uwadze w celu zachowania przejrzystości umowy i podkreślenia
powyższej intencji posłużenia się w umowie pojęciem zwłoki jest uzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.
Pytanie nr 3 – Czy zamawiający dopuszcza dodanie nowego ustępu nr 4 w paragrafie 10
Umowy w następującym brzmieniu:
„Łączna wysokość kar umownych , do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający na podstawie
Umowy nie może przekroczyć 20% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia z podatkiem VAT”
W celu umożliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzględnieniem ryzyka
biznesowego związanego z realizacją kontraktu, wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości
kar umownych wydaje się celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko
związane z realizacją kontraktu, są oderwane od wysokości i istnienia ewentualnej szkody po
stronie Zamawiającego oraz często okazują się wygórowane w stosunku do naruszenia
stanowiącego podstawę do ich naliczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.
Pytanie nr 4 –

Wykonawca zwraca uwagę, iż w paragrafie 11 ustęp 1 Umowy ściśle określa
podwykonawcę Wykonawcy oraz zabrania wykonawcy powierzenia wykonania przedmiotu umowy
innemu podmiotowi niż wskazany w Umowie.
Zgodnie Prawem Zamówień Publicznych, Zmawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie ten powierzy podwykonawcom. Ustawa nie wyłącza możliwości
posługiwania się podwykonawcami czy też zmian podwykonawcy w trakcie realizowania przedmiotu
zamówienia. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca proponuje skreślenie w par. 11 ust. 17 Umowy, jako
niezgodnego z art. 36 a ust. 1 i 36 b ust. 1 pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.
Jednocześnie wyjaśnia, iż § 11 projektu umowy zawiera 7 ustępów.
W przedmiotowym paragrafie 11 Zamawiający prosi o wskazanie zakresu
prac, których Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcy.

Pytanie 5 – Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez
zamawiającego sankcji w postaci odstąpienia od umowy oraz kar umownych nie dotyczy
sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia
usługi wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła
wyższa, przypadek, czy bezprawne działanie osób trzecich). Jeżeli niewykonanie lub
nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które
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strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c), kary umownej nie
nalicza się.

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że okoliczność, w których nie nalicza
się kar umownych zostały określone w § 12 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 6 - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu działań wykonawcy
zawartego w projekcie umowy - §2, pkt. 2, poz. 7 - Instalacja całości dostarczonego
sprzętu wraz z konfiguracją w jednostkach podległych.

Odpowiedź: Sprzęt komputerowy musi zostać zainstalowany w miejscach
wskazanych przez kierowników podległych jednostek lub osoby przez nich
wskazanych. Przez instalację Zamawiający rozumie podłączenie komputerów
do sieci elektrycznej i logicznej (o ile występuje) wraz z niezbędnymi
akcesoriami (myszki, klawiatury) oraz konfigurację pozwalającą na pracę na
komputerze (tworzenie dokumentów, drukowanie).

Pytanie 7 - Prosimy o informację jaki zakres instalacji i konfiguracji sprzętu jest
wymagany. Informacja ta jest niezbędna dla oszacowania czasu i kosztów pracy osób
przeprowadzających instalację i konfigurację w jednostkach podległych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by na komputerze znajdowało się
zainstalowane oprogramowanie wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Dostarczony system operacyjny pakiet biurowy i oprogramowanie
zabezpieczające muszą być aktualne (posiadać najnowsze aktualizacje i
poprawki) oraz posiadać niezbędne ustawienia regionalne. Komputer musi
pozwalać na bezpośrednie drukowanie na dostarczonych drukarkach, bez
konieczności instalowania i konfiguracji drukarki.

Pytanie 8 - Dodatkowo zwracam się z prośbą o informację odnośnie ilości Jednostek
Podległych do których należy dostarczyć sprzęt komputerowy wraz z instalacją,
z uwzględnieniem ilości sprzętu w każdej lokalizacji.

Odpowiedź: Wykonawca odpowiada, że przedmiot zamówienia Wykonawca
będzie zobowiązany dostarczyć do następujących Jednostek Podległych
Zamawiającemu, które biorą udział realizacji Projektu:

Lokalizacja dostawy
(teren gminy Polanów):
Szkoła Podstawowa
Bukowo

Zestaw komputerowy
(wraz z programem
operacyjnym, biurowym,
zabezpieczającym)
12

Laptop
(wraz z programem
operacyjnym,
biurowym,
zabezpieczającym)
2

Drukarka
duża
1
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Szkoła Podstawowa
Polanów
Szkoła Podstawowa
Żydowo
Zespół Szkół Publicznych
Polanów
Środowiskowy Dom
Samopomocy „Oaza” Krąg
Świetlica wiejska Bożenice
Świetlica wiejska Polanów
Świetlica wiejska Warblewo
Razem

14

2

1

9

2

1

18

2

1

1

1

0

2
2
2
60

0
1
0
10

0
1
1
6

Zamawiający zwraca uwagę, że wskazana powyżej informacja jest określona
w Załączniku nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, w części
Wprowadzenie.

Pytanie 9 – Czy konieczny jest warunek rozdzielczości skanera 1200 x 1200?
Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość 600 x 600 dpi?

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że konieczny jest warunek
rozdzielczości skanera 1200 x 1200. Jednocześnie nie dopuszcza się rozwiązania
polegającego na rozdzielczości 600 x 600 dpi.
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