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Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia  

publicznego 
 

Dot. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W 
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na  

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania pn.:  

"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces  
Znak:701/2020 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  dnia 06-11-2020 r. Ogłoszenie nr 607432-N-2020 
 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odp. Do pytania 1.  

Zamawiający wymaga aby dostarczony system był fabrycznie nowy, nieużywany oraz nigdy wcześniej 

nieaktywowany na innym urządzeniu. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

Odp. Do pytania 2. 

Zamawiający określił w wymaganiach minimalnych w OPZ aby komputery i laptopy posiadały 

zainstalowany system operacyjny. 

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 
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uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności 

od dostarczanej wersji? 

Odp. Do pytania 3 

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 zastosowanie procedury sprawdzającej 

legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 

Odp. Do pytania 4 

Zamawiający dokona sprawdzenia legalności zainstalowanego oprogramowania poprzez weryfikację 

na stronie internetowej producenta lub poprzez centrum telefoniczne producenta po podaniu 

numeru seryjnego  lub serwisowego jednostki centralnej. 

Pytanie 5  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności? 

Odp. Do pytania 5.  

Zamawiający nie dopuszcza weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u 

producenta oprogramowania. 

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? 

 

Odp. Do pytania 6 

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. 
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Pytanie 7 

W OPZ w punkcie 11. Szafa do laptopów Zamawiający wymaga: „Gwarancja 36 miesięcy – tak, 
załączyć do oferty” 

Jakiego dokumentu wymaga Zamawiający? Dowodem gwarancji jest faktura zakupu lub wypisana 
karta gwarancyjna, trudno to dostarczyć przed realizacją? 

 
Odp. Do pytania 7 
 
Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie 11 OPZ. 
  
Pytanie 8 
 
W punktach 2, 3 i 4 OPZ tj.   

 

2. Terminal  z oprogramowaniem  logistycznym 
3. Aplikacja do rejestracji tagów RFID 
4. Aplikacja do wydruku etykiety logistycznej 
 
Zamawiający opisał tylko funkcjonalności prawdopodobnie całego system, nie opisał jednak 
parametrów urządzeń.  

 
Czy Zamawiający posiada już urządzenia, jeśli tak to jakie modele? 
Jeśli Zamawiający nie posiada urządzeń to czy poda parametry urządzeń czy zdaje się na sugestie 
oferenta? 
 
Odp. Do pytania 8 
  
Zamawiający nie posiada urządzeń. 

Zamawiający dokonuje zmian w punktach 2, 3 i 4 OPZ 

 

Pytanie 9 

 
Pozycja nr 7 - Klamry do zawieszania map i plansz - mamy 10 sztuk, ilość w komplecie 5. 
Czy Zamawiający ma na myśli 10 zestawów po 5 sztuk (razem 50 sztuk) czy łącznie 10 sztuk, t.j. 2 
komplety x 5 sztuk ? 
 

Odp. Do pytania 9 

 

Zamawiający określa liczbę jako  10kpl po 5 sztuk, czyli łącznie 50 sztuk klamr. 
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