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Poznań, 18.10.2017 r. 

 

DA-III-3.272.2.2017 
 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 
/Strona internetowa Zamawiającego 

 
 
 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Dostawę urządzeń sieciowych, systemu 

zabezpieczeń poczty oraz rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii 

bezpieczeństwa w 2017 r. dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. 

  

 

 
ODPOWIEDŹ  NA  PYTANIA  DO TREŚCI  SIWZ 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej jako ustawą, Zamawiający 

odpowiada na pytanie przekazane w dniach 17 i 18 października 2017 r., bez ujawniania 

źródła zapytania: 

 

Pytanie: 

Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 2, Pkt 2. System ochrony poczty 

elektronicznej 

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 2, Pkt 2 System ochrony poczty 

elektronicznej podał parametry minimum systemu. Proszę o udzielenie informacji,  

ile osób/użytkowników będzie korzystać z ww. systemu ? 

Odpowiedź 

System ochrony poczty elektronicznej powinien zabezpieczać min. 2500 skrzynek 

pocztowych (użytkowników). 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada możliwości przywrócenia 

poprzednio zainstalowanej bazy sygnatur antyspamowych? Takie rozwiązanie z punktu 

widzenia bezpieczeństwa nie jest zalecane gdyż stare wersje baz antyspamowych mogą 

zawierać nieznane dotąd zagrożenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ  w zakresie  usunięcia funkcjonalności 

zapewniającej możliwość przywrócenia poprzednio zainstalowanej bazy sygnatur wirusów. 
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Dotyczy załącznika Nr 3.1 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 

Pytania: 

§ 5 ust. 4 

Czy w przypadku naprawy lub dokonania wymiany rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo 

dla całego urządzenia czy jedynie dla elementu tego urządzenia identyfikowanego przez 

numer seryjny, który uległ awarii po raz trzeci? 

 

Odpowiedź 

Pytanie dotyczy § 5 ust. 3 - zgodnie z zapisem § 5 ust. 3: 

Jeżeli Wykonawca wymienił bądź naprawił część rzeczy, postanowienia powyższe stosuje 
się odpowiednio do części wymienionej bądź naprawionej. 
 

§ 6 ust. 1 lit. b) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zastosowanego w tym paragrafie terminu 

opóźnienie na termin zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 

§  6 ust. 6 lit. a)  

Wnosimy o obniżenie kary i zmianę zapisu w przypadku odstąpienia Zamawiającego  

od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 3 umowy. 

Odpowiedź 

Pytanie dotyczy § 6 ust. 1 lit. a) - Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

§ 6 ust. 6 lit. c) 

Wnosimy o zmianę zapisu w przypadku nie dotrzymania warunków gwarancji, serwisu oraz 

wsparcia technicznego producenta, określonych w § 4 oraz § 5 umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kwotę równą 0,1% wartości ceny brutto, niesprawnego urządzenia za każdy 

dzień opóźnienia. 

Odpowiedź 

Pytanie dotyczy § 6 ust. 1 lit. c) - Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

§ 6 ust. 6 lit. d) 

Wnosimy o doprecyzowanie, jaki okres świadczenia wsparcia posprzedażowego 

Zamawiający ma na myśli, w przypadku niedochowania których Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kwotę równą 0,05% wartości zamówienia, za każdą niewykorzystaną 

godzinę wsparcia deklarowanego w umowie – czy chodzi o okres miesiąca, czy pulę 

pozostałą do końca świadczenia wsparcia ? 

Odpowiedź 

Pytanie dotyczy § 6 ust. 1 lit. d) - Zamawiający ma na myśli każdą niewykorzystaną godzinę 

pozostałą do końca okresu wsparcia. 

 

§ 6 ust. 5 

Wnosimy o ograniczenie kar umownych do wysokości wynagrodzenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 



 

str. 3 
 

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców składających ofertę.  

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08 listopada 2017 r. o godz. 10:00. 

 

                     

 

 

SEKRETARZ   

WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

                      

                   /-/ Tomasz Grudziak 

 


