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dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń 
peryferyjnych w ramach zadania pn.: „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
w sprzęt komputerowy” realizowanego w ramach projektu „Zawodowe drogowskazy” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

-  treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
-  zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
-  zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej (dalej Zamawiający) wpłynęły zapytania, 
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), których treść zawarta jest 
poniżej. Na złożone zapytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/pakietu biurowego,  
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu 
biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie 
zainstalowane przez producenta komputera. Może być ono zainstalowane przez Dostawcę. W jednej           
i drugiej sytuacji wymagany jest nośnik z kluczem licencyjnym.  
 
Pytanie 3: 
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 
uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności 
od dostarczanej wersji? 
Odpowiedź: Tak, 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 
uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności 
od dostarczanej wersji. 
 
Pytanie 4: 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  
Odpowiedź: Tak. W przypadku wątpliwości dotyczących legalności dostarczanego oprogramowania 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie wszelkich dostępnych metod weryfikacji legalności 
dostarczanego oprogramowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji 
legalności oprogramowania(nieużywany wcześniej klucz aktywacyjny, poprawne atrybuty legalności) 
bezpośrednio u producenta oprogramowania, przed podpisaniem protokołu odbioru z Dostawcą. 
 
 

                       Informacja dla Dostawców 

L.dz. 1031/2018  Rawa Mazowiecka, dnia 3 grudnia 2018 r. 
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Pytanie 5: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jego legalności? 
 
Odpowiedź: Tak, analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 4. 
 
Pytanie 6: 
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 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: Zgodnie z SIWZ, komputery muszą posiadać zainstalowany system operacyjny Windows 
10 Professional lub równoważny. 
 
Dokonane zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, o których mowa powyżej, polegające na doprecyzowaniu, 
skonkretyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, należy uznać za uzasadnione. Czynności te są 
bowiem wyrazem dążenia Zamawiającego do dochowania wymogu realizacji zasad zapewnienia 
najszerszego dostępu do zamówienia, prowadzenia postępowania w sposób zapewniający uczciwą 
konkurencję oraz równe traktowanie Dostawców. Ponadto, mają one również na celu umożliwienie 
Dostawcom prawidłowe przygotowanie i wycenę ofert.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przedłuża termin składania ofert do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz. 10:00.  

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Rawie Mazowieckiej, ul. Reymonta 14 - sekretariat 
(pok. 13) nie później niż do dnia 7 grudnia 2018 r., do godz. 10:00 czasu lokalnego. 
Zamawiający dokona komisyjnego, jawnego otwarcia kopert z ofertami w siedzibie zamawiającego 
w Rawie Mazowieckiej, ul. Reymonta 14 –  pok. 15) w dniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 10:30 czasu 
lokalnego. 

Zamawiający informuje również, iż zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 
terminu składania i otwarcia ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (nr ogłoszenia:  
653396-N-2018 data zamieszczenia 2018-11-28 r.) 

U z a s a d n i e n i e 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 1b i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Dostawca może 
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem ze wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Dostawcom, którym przekazał 
specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może przed 
upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym przekazano 
specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na 
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tej stronie. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
 
Zgodnie z art. 12a ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku dokonywania 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 
jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, 
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub 
sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany ogłoszenia                
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej 
siedzibie oraz na stronie internetowej. 
Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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