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Pieczęć jednostki 

 

Wszyscy Wykonawcy 

Wyjaśnienia do SIWZ (1) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

na realizację zadania pn.: 

„Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. 

Jana Kantego w Wojniczu” 

 

Numer postępowania: 607489-N-2020 z dnia 2020-11-09 
 
 W związku z wpłynięciem do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu 
/Zamawiającego/ zapytań od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia informacje zawarte w SIWZ jak 
poniżej: 
 
Pytanie 1.  
Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ. Ze względu na brak dostępności sprzętów typu NUC, proszę o 
dopuszczenie komputerów w formacie SFF spełniających wszystkie pozostałe parametry 
Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2.  
Czy zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odpowiedź:  
Tak 
 
Pytanie 3.  
Czy zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera? 
Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 4.  
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności, na przykład z tzw. Naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami 
COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi [przez producenta sprzętu lub inną formą 
uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowaną w 
zależności od stosowanej wersji? 
Odpowiedź: 
Tak 
 
 
 



 

Pytanie 5.  
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury 
sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 6.  
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jego legalności? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 7.  
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkowania działającego w 
obszarze edukacji, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych 
komputerach system operacyjny Windows 10 pro Academic 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: 
Tak. 
 
 
 
 
 
Przepisy Prawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. 
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Podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1 x wszyscy Wykonawcy 
1 x  a/a 
 
 
 


