
 
 
 
 

ZAPYTANIE nr 2 
 
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” 
 
Pytanie: 

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Upup, przepisów wykonawczych 
do w/w ustawy oraz wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w procedurze dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zwracamy się z prośbą podania adresów instalacji usługi dostępu do 
Internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu. 
Wnosimy o doprecyzowanie i podanie miejscowości i ilości beneficjentów 
ostatecznych w danej miejscowości, gdzie ma być świadczona usługa dostępu do 
Internetu. Bez tych danych Wykonawca nie jest w stanie sprawdzić czy posiada 
możliwości techniczne do świadczenia usługi dostępu do Internetu. 

 



 
Szczuczyn, dnia 16.12.2013 r. 

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

Zainteresowani oferenci 
 

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 2 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: 
 

Odpowiedź: 

1. Zgodnie z zasadami realizacji projektu w ramach działania 8.3 POIG jedyną constans 
jest liczba beneficjentów ostatecznych objętych projektem w okresie 7 lat (2 lata 
realizacji projektu + 5 lat okresu jego trwałości). W ramach naboru wykluczonych 
Zamawiający przyjmuje deklaracje uczestnictwa kilkukrotnie większej niż liczba 
beneficjentów ostatecznych ilości beneficjentów spełniających kryteria uczestnictwa 
w projekcie. Wśród nich metoda rankingową ustalana jest lista pierwotna 
beneficjentów ostatecznych, która nie musi pozostać stała i z doświadczenie nie 
pozostaje stała, w okresie przedmiotowych 2 lat realizacji projektu. Zamawiający nie 
może zagwarantować, iż nawet w okresie realizacji podłączeń nie nastąpi zmiana 
w obrębie listy podstawowej w związku ze zmianą zakresu spełnianych kryterium 
rankingowych lub dopuszczających do udziału w projekcie. Zamawiający informuje, 
iż jednym z warunków udziału Beneficjentów ostatecznych w projekcie jest 
uzasadniona technicznie i ekonomicznie możliwość podłączenia danego gospodarstwa 
domowego. W przypadku braku w/w dokonuje się zmiany w obrębie listy 
podstawowej poszukując kolejnego gospodarstwa domowego o najwyższym rankingu 
naborowym oraz spełniającego kryterium techniczne. W związku z powyższym 
Zamawiający nie może uwzględnić wniosku Oferenta. Jednakże każdy 
z Wykonawców powinien być w stanie dostarczyć łącze o wskazanych parametrach 
do każdego z gospodarstw na terenie całej Gminy Szczuczyn. 

 
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 

Artur Kuczyński 
 


