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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i 

fotograficznego i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Płouszowicach oraz Szkoły 

Podstawowej w Ożarowie 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest 

dostawa sprzętu komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o 

udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: komputery 

przenośne – łącznie 43 szt. /pytania 1-6/ 

 

Pytanie 1 

Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia  Zamawiający nie wymaga zainstalowania w 

jednostkach centralnych systemu operacyjnego. 

W związku z powyższym prosimy o informację jaki system operacyjny będzie obsługiwał 

dostarczoną platformę sprzętową? 

Odpowiedź:  

W opisie jest zapis o systemie operacyjnym. System operacyjny powinien być w najnowszej 

wersji umożliwiający natywne wpięcie do Domeny Active Directory. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego,  nieużywanego 

oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź:  

Tak, oprogramowanie powinno być w pełni kompatybilne z plikami o rozszerzeniu .docx 

.xslx 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

Odpowiedź:  

Nie 

 

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 uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta 

oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji? 

Odpowiedź:  

Tak, klucz licencyjny może być zapisany rejestrach BIOS komputera. 

 

Pytanie 5 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie 

procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  

Odpowiedź:  

Nie 

 

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 

cześć 2. 

Opis przedmiotu zamówienia jest obciążony różnymi stawkami VAT. Zamawiający 

opracowując szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 umieścił 

wyłącznie VAT w wysokości 23%. Proszę o informację, czy wykonawca ma zastosować się d 

istniejących przepisów podatkowych i wskazać wartości z obowiązującymi przepisami, czy 

wykonawca ma się zastosować do wskazań Zamawiającego i wszystkie produkty wycenić z 

podstawową stawką VAT 23% ? 

Odpowiedź:  

Wykonawca powinien zastosować się do podanych stawek VAT w zamówieniu, przy czym  

informujemy o wprowadzonej zmianie VAT w części 2 zamówienia (załączono poprawiony 

załącznik nr 4) 

 

Pytanie 8 

W celu należytego przygotowania oferty, niezbędne jest sprecyzowanie pozycji nr 2 – 

okablowanie strukturalne.  

Ilość 5 oznacza wykonanie okablowania w pięciu pracowniach?  

305m to łączna, przewidywana długość okablowania sieciowego?  

Czy w salach jest wykonana instalacja elektryczna?  

Prosimy o sprecyzowanie czy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie 

instalacji elektrycznej?  

Ile gniazd jest przewidzianych na pracownie? 

Odpowiedź: 

5 sztuk oznacza 5 szpul okablowania, a na jedną szpulę przypada po około 305m przewodu. 

Instalacja elektryczna w salach jest wykonana, więc nie będzie potrzeby prowadzenia robót 

budowlanych.  W jednej pracowni powinny być dwa gniazda, a do montażu przewidziane są 3 

pracownie. 



 
 

 
 

 

 

 

Pytanie 9 

Pytanie odnosi się do części II - dydaktycznej. 

Pozycja 41 - mikrofon dla dzieci.  Proszę o dopuszczenie mikrofonu o wymiarze długości 24 

cm. Zwracam się z taką prośbą ponieważ, nie ma już dostępnych takich mikrofonów o 

wymiarze 29cm.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza mikrofony o wysokości min. 24 cm. 

 

Pytanie 10 

Pytanie nr 1 dotyczące punktu 11 - drukarka 3D: 

Proszę o weryfikację czy aby na pewno Zamawiający wymaga 40 szpul filamentu do każdej z 

drukarek 3D? Jeśli tak to proszę zwrócić uwagę, iż może być trudno osiągnąć 40 różnych 

kolorów. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści powtarzające się kolory? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powtarzające się kolory. 

 

Pytanie 11 

Pytanie nr 2 dotyczące punktu 8 i 9 - laptop: 

Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga jakiegoś konkretnego systemu 

operacyjnego? 

Odpowiedź: 

Na powyższe pytanie została już udzielona odpowiedź (pytanie 1) 

 

Pytanie 12 

Czy wobec powyższych pytań możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert na 

późniejszy? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zapis działu  XI. SIWZ 

termin składania i otwarcia ofert  na dzień 13.09.2019r. (godziny pozostają bez zmian) 

Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ).   

W załączeniu zamieszczono poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


