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 Głogów, 13.09.2022 r. 

Nr postępowania: RI.271.17.2022 
  
 

dotyczy:  zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego  
i elektronicznego w ramach projektu „Dostępna szkoła” – zadanie pn.: „Poprawa dostępności 
szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. 

 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów przekazuje treść otrzymanych  
od Wykonawców wniosków o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz 
z wyjaśnieniami SWZ oraz zmianą SWZ.  
 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego i zmianą SWZ. 
 

PYTANIE NR 1.  
Wnosimy o zmianę projektowych postanowień umowy w § 8 pkt.3 w zakresie łącznej maksymalnej 
wysokości kar umownych z 60% na 20%.  
Kary umowne są rażąco wysokie w porównaniu do: • wartości zamówienia • spowodowanych 
ewentualnych strat u Zamawiającego • innych umów zawieranych w ramach stosunków handlowych, 
w tym zamówień publicznych.  
Zmniejszenie kar spowoduje wyrównanie pozycji Zamawiającego i Wykonawcy, co jest wymagane 
przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych.  
Nadto Rekomendacja Prokuratorii Generalnej (w imieniu Skarbu Państwa) odnośnie art. 436 pkt. 3 
ustawy PZP dot. łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, stanowi, iż nie powinna być większa 
niż 20% (Postanowienie KIO z 28.04.2021 r., KIO 1114/21, LEX nr 3230623).  
Mając na uwadze powyższe wnosimy jak na wstępie. 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający informuje, że zmienia treść § 8 ust. 3 Projektu umowy. 
Zmiana SWZ. 
Zamawiający zmienia w SWZ - Załącznik nr 9 - Projekt umowy, § 8 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 
„3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, w ramach 
niniejszej umowy nie może przekroczyć 60 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 
ust. 1 umowy.”. 
PYTANIE NR 2.  
Pkt 9. 
2) Laptop 
Przy podanych parametrach minimalnych czy można zastąpić Windows 10-11 Pro na Windows 11 
Home ? Lub prosi się o zmianę pojemności dysków na minimalne SSD: min. 256GB / SSD 2: min. 500GB. 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający udziela odpowiedzi w zakresie pkt 7 „Zestaw logopedyczny”, Część 2 – Zakup i dostawa 
sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wilkowie oraz Szkoły 
Podstawowej. W pkt 9 wskazanym przez Wykonawcę nie znajduje się laptop. Zamawiający nie wyraża 
zgody na zastąpienie Systemu operacyjnego Windows 10-11 Pro na Windows 11 Home. Zamawiający 
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nie wyraża zgody na zmianę minimalnych paramentów na SSD: min. 256GB / SSD 2: min. 500GB. Opis 
przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2, pkt 7 „Zestaw logopedyczny” pozostaje bez zmian. 
 
PYTANIE NR 3.  
Pkt 13. 
2) monitor  27’’ o panelu amva+ jest wycofany, o danej matrycy jest dostępny monitor: 
https://iiyama-sklep.pl/121-25-monitory-biurowe-monitor-iiyama-prolite-x2483hsu-b3-24-flicker-
free-full-hd-led-4948570115655.html#/26-gwarancja-standardowa_3_lata 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości monitora z 27” na 24”.  
 
PYTANIE NR 4.  
Pkt 14. 
Nie występuje urządzenie o podanych parametrach i możliwościach rozbudowy jak w specyfikacji, 
zbliżonym urządzeniem jest poniższe (kolorowe): 
https://www.sharp.pl/a3-colour-photocopiers/mx-6051 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnych parametrów technicznych wskazanych w opisie 
przedmiotu zamówienia dla Części 2, pkt 14 „Urządzenie wielofunkcyjne”. 
 
PYTANIE NR 5.  
W części nr 2 w pozycji nr 2 mamy opisany aparat cyfrowy – lustrzankę wraz ze standardowym 
obiektywem. Jasność obiektywu wg opisu – f/2.0-3.5. Standardowy obiektyw (18-55mm) do tego 
aparatu ma jasność 3.5-5.6. Czy dopuszczone zostanie takie rozwiązanie? 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający pozostawia bez zmian minimalne parametry techniczne wskazane w opisie przedmiotu 
zamówienia dla Części 2, pkt 2 „Aparat cyfrowy”. Zdaniem Zamawiającego obiektyw 18-55 mm o 
jasności 3.5-5.6. spełnia minimalne parametry techniczne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.  
 
PYTANIE NR 6.  
Projektor ultrakrótkoogniskowy z pozycji nr 8 ma posiadać poziom hałasu 354dB? 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający informuje, że zmienia treść pkt 8 „Projektor multimedialny ultra krótkoogniskowy”  
w Części 2.  
Zmiana SWZ. 
Zamawiający zmienia w SWZ - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, Część 2 – Zakup i dostawa 
sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wilkowie oraz Szkoły 
Podstawowej, pkt 8 „Projektor multimedialny ultra krótkoogniskowy” poprzez skreślenie parametru 
„Poziom hałasu: 354 dB”.    
 
PYTANIE NR 7.  
Monitory interaktywne z pozycji 15 i 16 mają być wyposażone w 4 wbudowane mikrofony. Takie 
rozwiązania wykorzystuje się w rozwiązaniach biznesowych, w niedużych salach konferencyjnych, 
podczas wideokonferencji. Monitory interaktywne dla edukacji nie są wyposażone w kamery i 
mikrofony, przez co są dużo tańsze. Czy dopuszczą Państwo monitor 65/75” z systemem operacyjnym 
Android 20 punktami dotyku, rozdzielczości 4K, wyposażone w dedykowany uchwyt ścienny? 
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ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający pozostawia bez zmian minimalne parametry techniczne wskazane w opisie przedmiotu 
zamówienia dla Części 2, pkt 15 i 16 „Monitor interaktywny”. 
 
PYTANIE NR 8.  
Czy jest możliwość zamieszczenie załączników 2.1 i 2.2 – formularzy ofertowych w formie edytowalnej? 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający informuje, że Formularze ofertowe w formie edytowalnej znajdują się na stronie  
internetowej prowadzonego postępowania. Link: https://gminaglogow.pl/zakup-i-dostawa-sprzetu-
dydaktycznego-i-elektronicznego-w-ramach-projektu-dostepna-szkola-zadanie-pn-poprawa-
dostepnosci-szkol-gminy-glogow-w-wilkowie-i-przedmos/    
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