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Poznań, dnia 07.01.2021r. 

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa do Szkół i Wielkopolskich Samorządowych 

Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) biorących udział w 

projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych 

mobilnych stacji roboczych wraz z ich dystrybucją”. 

Źródło współfinansowania:  

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, działanie 8.3, 

poddziałanie 8.3.3, projekt pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. 

Znak sprawy: DE-II.433.9.2020 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja zapisów SIWZ 

Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania.  

W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1), ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego: 

Pytanie 1: 

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika 

działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający 

zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro 

Education dostarczany w ramach programu STF  („Shape The Future”), który jest 

optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, 

szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje system operacyjny Windows 10 Pro Education dostarczany w 

ramach programu STF. 

Pytanie 2: 

Czy w związku z wymogiem dostarczenia stacji roboczych, a nie notebooków z 

określoną kartą graficzną, Zamawiający wymaga aby oferowany komputer był objęty 

certyfikacją ISV? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga aby stacje robocze były objęte certyfikacją ISV. 

Pytanie 3: 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy 

§2 ust. 1 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści ust. 1 o możliwość skonsultowania treści 

harmonogramu z Wykonawcą. Konsultacja treści harmonogramu, w szczególności 

terminów dostaw, jest niezbędna z uwagi na fakt, że Wykonawca nie jest producentem 

sprzętu i jego pozyskanie wymaga czasu. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający przy ustalaniu treści  przedmiotowego harmonogramu uwzględni 

potrzeby Wykonawcy zgodnie z treścią  §2 ust. 4 z zastrzeżeniem terminu o którym 

mowa w §2 ust. 3. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  - załącznik nr 7 Istotnych postanowień 

umowy,  §2 ust. 1. 

Pytanie 4: 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy 

§2 ust. 9  

Wykonawca wnosi o udostępnienie dokumentu stanowiącego załącznik do umowy i 

mającego wpływ na jej realizację. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ - załącznik nr 7 Istotnych postanowień 

umowy, §2 ust. 9. 

Było: 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i będzie przestrzegać „Wytyczne 

bezpieczeństwa informacji” obowiązujące u Zamawiającego. Powyższe dokumenty, 

stanowiące integralną część niniejszej umowy, zostaną przekazane drogą elektroniczną 

na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 7, ust.1. 

Jest: 

Zamawiający usuwa zapisy §2 ust. 9  z uwagi na bezprzedmiotowość przedmiotowego 

zapisu. 

Pytanie 5: 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy 

§4 ust. 6 

Wykonawca wnosi o wyłączenie rękojmi za wady fizyczne. Interes Zamawiającego 

jest w tym zakresie zabezpieczony z tytułu rozszerzonej gwarancji na dostarczone 

urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  - załącznik nr 7 Istotne postanowienia 

umowy,  §4 ust. 6. 

Pytanie 6: 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy 

§5 ust. 1 pkt 2 

Wykonawca zwraca uwagę, że zapis odwołuje się do punktu 1) w którym podane są 

dwa terminy – 14 dni oraz 3 dni. 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie,  który termin będzie terminem obowiązującym 

w przypadku wymiany rzeczy sprzedanej na nową. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ - załącznik nr 7 Istotnych postanowień 

umowy, §5 ust. 1, pkt 2. 

Było: 

2) lub wymiany rzeczy sprzedanej na nową, w wyżej wskazanych w pkt 1)  terminach. 

Jest: 

2) lub wymiany rzeczy sprzedanej na nową w terminie 14 dni kalendarzowych od 

zgłoszenia usterki. 

Pytanie 7: 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy 

§6 ust. 1 pkt 1 

Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 1. 

Zastrzeżona kara jest zdecydowanie wyższa  w stosunku do wartości kar 

przyjmowanej standardowo w analogicznych umowach i nie spełni roli motywującej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  - załącznik nr 7 Istotne postanowienia 

umowy, §6 ust. 1 pkt 1 

Pytanie 8: 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy 

§6 ust. 1 pkt 2  

Wykonawca wnosi o modyfikację przedmiotowego zapisu umowy poprzez zastąpienie 

terminu „opóźnienie” na termin „zwłoka”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ - załącznik nr 7 Istotnych postanowień 

umowy §6 ust. 1 pkt 2. 

Było: 

2) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym również 

dostarczeniu przedmiotu umowy niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia) - 

0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 5 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy, a jeżeli opóźnienie 

przekroczy 5 dni – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 5 

umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia; 

Jest: 

2) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym również 

dostarczeniu przedmiotu umowy niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia) - 

0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 5 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy, a jeżeli zwłoka przekroczy 5 dni 

– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 5 umowy, za każdy 

kolejny dzień zwłoki; 
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Pytanie 9: 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy 

§6 ust. 3 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie górnej granicy  odpowiedzialności poprzez 

odniesienie do wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w § 1 ust. 5 lub jego 

wielokrotności, aby interes faktyczny i prawny Zamawiającego był zabezpieczony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  - załącznik nr 7 Istotnych postanowień 

umowy, § 6 ust. 3. 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się 

integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące 

przy składaniu ofert. Zamawiający jednocześnie załącza ujednolicony wzór 

istotnych postanowień umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 

 Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega 

zmianie. 

  Zatwierdził: 

  Dorota Kinal 

/-/ 

     Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki 

 


