
 
 
 
 

ZAPYTANIE nr 4 
 
Dotyczy przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do Internetu oraz 
usługi w zakresie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz 
wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” 
 
Pytania: 

1. Zgodnie z zapisami SIWZ – opis przedmiotu zamówienia rozdział V załącznik nr 5, 
zwracamy się z prośbą o uściślenie ilości zamawianych Swachy. Zgodnie z zapisem 
Zamawiający oczekuje dostarczenia do każdej placówki oświatowej tj. Gimnazjum w 
Szczuczynie, Szkole Podstawowej w Szczuczynie i Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej: 
Szafki 7U wraz z Smitch-em 24 portowym oraz uzupełnienia instalacji sieciowej LAN o ilość 
dostarczonych komputerów. 

2. Czy warunki zawarte w opisie Switcha Energy Efficient Ethernet i PoE+ nie wykluczają się 
wzajemnie? 

3. Czy Zamawiający może przedstawić koncepcję rozdziału sygnału z użyciem Switchy 
w poszczególnych placówkach? 

4. W rozdziale VIII i IX opisu zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ, Zamawiający oczekuje 
„przeprowadzenia jednorazowej modernizacji sprzętu komputerowego w okresie od 23 do 24 
miesięcy jego eksploatacji obejmującej podwojenie zainstalowanej pamięci operacyjnej, 
wymianę zużytych muszy oraz wznowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego.” 
Proszę o uściślenie na jaki okres będzie wznawiana subskrypcja oprogramowania 
antywirusowego? 

5. W rozdziale XI opisu zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający zobowiązuje 
wykonawcę do „utrzymania, serwisowania sprzętu komputerowego (zestawów 
komputerowych oraz urządzeń umożliwiających korzystanie z usługi dostępu do Internetu) w 
lokalizacjach JP i BO objętych projektem w szczególności: 
a) świadczenia usług serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń internetowych w miejscu 
instalacji; 
b) kontroli i bieżącego serwisowania wydanych zestawów komputerowych w zakresie 
sprzętu”. 
W jaki sposób wykonawca ma sprawować kontrolę nad wydawanym sprzętem? Co 
zamawiający rozumie pod pojęciem utrzymania zestawów komputerowych? 

6-10. Czy Ostateczni Beneficjenci spełniają wymagania dotyczące ubezpieczenia  „Wymogi w   
 zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego  mienia” 
11.  Czy zamawiający wydłuża termin składania ofert. 



 
Szczuczyn, dnia 19.12.2013 r. 

Gmina Szczuczyn 
Pl. 1000-lecia 23 
19-230 Szczuczyn 
 
RRI.271.07.2013 

Zainteresowani oferenci 
 

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 4 dotyczące prowadzonego 
postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z 
usługą dostępu do Internetu oraz usługi w zakresie realizacji projektu Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”, udziela 
następującej odpowiedzi: 
 

Odpowiedzi: 

1. Zgodnie z zapisami SIWZ urządzenia mają zostać dostarczone w ilości po jednym zestawie 
dla każdej z placówek oświatowych. 

2. W ocenie Zamawiającego warunki nie wykluczają się wzajemnie. 
3. Przedmiotem postępowania jest dostawa szafek 7U oraz Switchy, bez ich konfiguracji 

i adaptacji do istniejących sieci przewodowych LAN. Zamawiający będzie dokonywać tej 
rekonfiguracji we własnym zakresie w okresie późniejszym i wg własnych potrzeb. 
Dystrybucja łącza internetowego w zakresie objętym niniejszym postępowaniem ma odbywać 
się poprzez zastosowanie routerów Wifi będących składnikiem instalacji przyłączenia łącza 
internetowego. 

4. Zamawiający oczekuje przedstawienia przez oferenta propozycji z uwzględnieniem 
rynkowych opcji subskrybcji kształtujących się jako wielokrotność okresów rocznych (rok, 2 
lata, itd.). Spełnienie tego warunku nie podlega ocenie z punktu widzenia długości okresu 
subskrypcji zaproponowanego przez Oferenta. Co więcej na Zamawiającym ciążą 
ograniczenia budżetu projektu w tym zakresie. 

5. Wszelkie wymogi zawarto w zapisach SIWZ. 
6-10. Zamawiający zamierza zawrzeć wymagania wynikające z OWU dotyczących ubezpieczenia 

sprzętu  w umowach z BO dotyczących udostępnienia sprzętu. Jednocześnie zweryfikuje 
również i dostosuje do wymagań pomieszczenia we własnych jednostkach podległych, przy 
czym wszelkie wymogi dotyczące konstrukcji stolarki okiennej, posiadania systemu 
alarmowego i posiadania monitoringu, stałego dozoru (jako element generujący dodatkowe 
koszty w JP i BO) jest nie do przyjęcia przez Zamawiającego. Zamawiający dokonując 
rozeznania rynku na etapie przygotowania projektu powziął informację, co do dostępności 
usług ubezpieczenia nie zawierających wymogów określonych w cytowanym w zapytaniu 
OWU. 

11. Zamawiający nie planuje wydłużenia terminu składania ofert. 
 

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują znacząco treści SIWZ, zamawiający nie 
przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert 
pozostają bez zmian. 
 

Burmistrz Szczuczyna 
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