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  Nr sprawy: RGG.2711.1.2015.PC 
 

I ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA NA PYTANIA OFERENTÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ W POSTĘ-
POWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE W PRZETARGU NIEOGRANI-

CZONEGO nr ZP/1/2015ZP/1/2015ZP/1/2015ZP/1/2015    
 

DOSTAWA DRUKAREK I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I UBEZPIDOSTAWA DRUKAREK I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I UBEZPIDOSTAWA DRUKAREK I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I UBEZPIDOSTAWA DRUKAREK I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I UBEZPIE-E-E-E-
CZENIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU,  W RAMACH REALIZACJI CZENIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU,  W RAMACH REALIZACJI CZENIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU,  W RAMACH REALIZACJI CZENIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU,  W RAMACH REALIZACJI 
PROJEKTU PROJEKTU PROJEKTU PROJEKTU „„„„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOŚNICOWICEPRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOŚNICOWICEPRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOŚNICOWICEPRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOŚNICOWICE””””    

    
Na podst. art. 38 ust. Na podst. art. 38 ust. Na podst. art. 38 ust. Na podst. art. 38 ust. 1 pkt. 11 pkt. 11 pkt. 11 pkt. 1    iiii    ust. ust. ust. ust. 2 2 2 2 ustawy ustawy ustawy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicz dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicz dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicz dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publiczzzznych nych nych nych 
((((Dz.U.2013.907 j.t. Dz.U.2013.907 j.t. Dz.U.2013.907 j.t. Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.)z późn. zm.)z późn. zm.)z późn. zm.)    wwww    związku zzwiązku zzwiązku zzwiązku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ,e złożonymi zapytaniami do treści SIWZ,e złożonymi zapytaniami do treści SIWZ,e złożonymi zapytaniami do treści SIWZ,    ZamawiajZamawiajZamawiajZamawiają-ą-ą-ą-
cy udzicy udzicy udzicy udzieeeela la la la następującychnastępującychnastępującychnastępujących    wwwwyyyyjjjjaaaaśnśnśnśnieńieńieńień::::    
    
Pytanie 1:  
Na stronie 12 opublikowanego dokumentu (3 wiersz opisu komputerów stacjonarnych) jest zapis: 
"Productivity Score minimum 90000 punktów"  
Prosimy o sprawdzenie czy Zamawiający nie popełnił tu omyłki. Podejrzewamy, że Zamawiający 
miał zamiar wpisać tu liczbę 9000 pkt., a jeśli tak, wnosimy o modyfikację tego zapisu  
 

Odpowiedź na pytanie 1: 
KKKKomputer omputer omputer omputer dla gospodarstw domowych / biblioteki dla gospodarstw domowych / biblioteki dla gospodarstw domowych / biblioteki dla gospodarstw domowych / biblioteki w oferowanej konfiguracji musi osiągać w w oferowanej konfiguracji musi osiągać w w oferowanej konfiguracji musi osiągać w w oferowanej konfiguracji musi osiągać w 
teście wteście wteście wteście wyyyydadadadajjjjnnnnoooości ści ści ści PC Mark VaPC Mark VaPC Mark VaPC Mark Vannnnttttaaaage ge ge ge wwwwyyyyniknikniknik    nie gorsznie gorsznie gorsznie gorszyyyy    niż:niż:niż:niż: Productivity Score Productivity Score Productivity Score Productivity Score ––––    minimum 9000minimum 9000minimum 9000minimum 9000    
punktówpunktówpunktówpunktów     
 
Pytanie 2: 
Na stronie 39 opublikowanego dokumentu (3 punkt w opisie usługi dostępu do internetu) jest za-
pis:  
"3. Okres świadczenia:  
-  24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 24 miesiące, począwszy od dnia zainstalowania, 
skonfigurowania i uruchomienia usługi"  
Tymczasem nagłówek tego punktu mówi. że usługa ta ma być świadczona do 31.12.2015 roku. Pro-
simy o wyjaśnienie na jaki okres musi zostać zaoferowana usługa dostępu do internetu i wprowa-
dzenie odpowiednich zmian w SWIZ. 
 

Odpowiedź na pytanie 2: 
Usługa dostępu do Usługa dostępu do Usługa dostępu do Usługa dostępu do internetu dla gospodarstw domowych i dla jedn. podległej, tj. Biblioteki ma internetu dla gospodarstw domowych i dla jedn. podległej, tj. Biblioteki ma internetu dla gospodarstw domowych i dla jedn. podległej, tj. Biblioteki ma internetu dla gospodarstw domowych i dla jedn. podległej, tj. Biblioteki ma 
być świadczona do dnia 31.12.2015r.być świadczona do dnia 31.12.2015r.być świadczona do dnia 31.12.2015r.być świadczona do dnia 31.12.2015r.    
    
Pytanie 3: 
Prosimy o wydłużenie okresu realizacji zamówienia z 30 do 45 dni od zawarcia umowy.  
Nie spowoduje to znaczących opóźnień w projekcie, a jednocześnie pozwoli na złożenie ofert więk-
szej ilości producentów, również tych produkujących swoje produkty poza Europą., co wpłynie ko-
rzystnie na wzrost konkurencyjności w postępowaniu, a co za tym idzie, na poziom cen ofertowych.  
 

Odpowiedź na pytanie 3: 
Z uwagi na konieczność Z uwagi na konieczność Z uwagi na konieczność Z uwagi na konieczność wypełnienia wymogów wynikających z podpisanej umowy o dofinawypełnienia wymogów wynikających z podpisanej umowy o dofinawypełnienia wymogów wynikających z podpisanej umowy o dofinawypełnienia wymogów wynikających z podpisanej umowy o dofinan-n-n-n-
sowsowsowsowaaaanie projektunie projektunie projektunie projektu    ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneeeego w ramach Prgo w ramach Prgo w ramach Prgo w ramach Pro-o-o-o-
gramu Opergramu Opergramu Opergramu Operaaaacyjnego cyjnego cyjnego cyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 Innowacyjna Gospodarka 2007 Innowacyjna Gospodarka 2007 Innowacyjna Gospodarka 2007 ––––    2013201320132013,,,,    ZZZZaaaammmmaaaawiwiwiwiaaaajjjjąąąący nie wcy nie wcy nie wcy nie wyyyyrrrraaaaża zgża zgża zgża zgoooody dy dy dy 
na wna wna wna wyyyydłdłdłdłuuuużżżżeeeenie okrnie okrnie okrnie okreeeesu rsu rsu rsu reeeealalalaliiiizzzzaaaacji zcji zcji zcji zaaaammmmóóóówiwiwiwieeeenia.nia.nia.nia.    
 
Pytanie 4: 
Prosimy o udostępnienie edytowalnych wersji wszystkich załączników do SIWZ, które muszą zostać 
wypełnione i złożone wraz z ofertą. 
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Odpowiedź na pytanie 4: 
Załączniki do SIWZ, które powinny zostać wypełnione Załączniki do SIWZ, które powinny zostać wypełnione Załączniki do SIWZ, które powinny zostać wypełnione Załączniki do SIWZ, które powinny zostać wypełnione przez Oferentów przez Oferentów przez Oferentów przez Oferentów i złożonei złożonei złożonei złożone    wraz z ofertą wraz z ofertą wraz z ofertą wraz z ofertą 
zostały udostępnione w wersji edytowalnej na stronie www przetargu: zostały udostępnione w wersji edytowalnej na stronie www przetargu: zostały udostępnione w wersji edytowalnej na stronie www przetargu: zostały udostępnione w wersji edytowalnej na stronie www przetargu: http://sosnicowice.ihttp://sosnicowice.ihttp://sosnicowice.ihttp://sosnicowice.i----
gmina.pl/article/zpgmina.pl/article/zpgmina.pl/article/zpgmina.pl/article/zp----slashslashslashslash----1111----slashslashslashslash----2015201520152015    
 
Pytanie 5: 
Proszę o przekazanie pełnej listy beneficjentów dot. adresów ( ulica, nr domu/mieszkania) w których 
ma być uruchomiony dostęp do Internetu. 
 

Odpowiedź na pytanie 5: 
Usługa Usługa Usługa Usługa ddddostępostępostępostępuuuu    do Internetu ma być uruchomiona w następujących lokalizacjachdo Internetu ma być uruchomiona w następujących lokalizacjachdo Internetu ma być uruchomiona w następujących lokalizacjachdo Internetu ma być uruchomiona w następujących lokalizacjach, z zastrz, z zastrz, z zastrz, z zastrze-e-e-e-
żeniem okoliczności wskazanych w punkcie 5żeniem okoliczności wskazanych w punkcie 5żeniem okoliczności wskazanych w punkcie 5żeniem okoliczności wskazanych w punkcie 5aaaa    części XII części XII części XII części XII Załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZSIWZSIWZSIWZ::::    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SzczegółowSzczegółowSzczegółowSzczegółowy wykazy wykazy wykazy wykaz    lokalizacjlokalizacjlokalizacjlokalizacjiiii    z podaniem z podaniem z podaniem z podaniem pełnych danych adresowychpełnych danych adresowychpełnych danych adresowychpełnych danych adresowych    zzzzooooststststaaaanie dnie dnie dnie doooostastastastarrrrczczczczoooonnnnyyyy    
wwwwyyyybrbrbrbraaaannnneeeemu mu mu mu w nw nw nw niiiinienienieniejjjjszym postępowaniu szym postępowaniu szym postępowaniu szym postępowaniu WykonawcyWykonawcyWykonawcyWykonawcy    przed poprzed poprzed poprzed poddddppppiiiissssaaaaniem Umniem Umniem Umniem Umoooowywywywy....    
 
 
Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia na zapytania Oferentów są wiążące i obowiązują w 
niniejszym postępowaniu. 
 

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące niniejszego postępowania 
przetargowego zamieszczono również na stronie internetowej BIP Zamawiającego, link: 
http://sosnicowice.i-gmina.pl/article/zp-slash-1-slash-2015  
 
 

MiejscowośćMiejscowośćMiejscowośćMiejscowość    Ulica, nr domuUlica, nr domuUlica, nr domuUlica, nr domu    

Trachy 

Wolności 
Raciborska  
Raciborska  
Raciborska  

Sośnicowice 

Zielona  
Rynek  
Szprynek  
Gliwicka  
Powstańców  
Gliwicka  
Gen. Bema  

Sierakowice 
Szeroka  
Dolna  
Wiejska  

Bargłówka 
Dolna  
Raciborska  


