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Wszyscy Uczestnicy postępowania 

 
 

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 
DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

NR 1 W RACIBORZU 
w ramach projektu pn.: 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 

w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, 

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie 

oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 

dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

 

Nr: CKZiU1.KAK.260.2.2.2020 

 

 

Informuję, iż zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dot. ww. postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający publikuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania. 

 

Pytanie 1 
 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego 
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1: 
Zamawiający wymaga, aby dostarczony system operacyjny oraz oprogramowanie biurowe były 
fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 
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Pytanie 2 

 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2: 
Zamawiający wymaga dostawy sprzętu z zainstalowanym systemem operacyjnym i pakietem 

biurowym. Nie jest ważne dla Zamawiającego, kto zainstaluje: producent czy dostawca. 

 

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 Zamawiającego na pytanie 3: 
 Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA), o ile producent oprogramowania 
przewidział dla danego rodzaju oprogramowania tego rodzaju potwierdzenie jego autentyczności. 
 
Pytanie 4 

 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4: 
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność 

oprogramowania, jeżeli uzna, że oprogramowanie pochodzi z niewiadomego źródła lub budzi 

zastrzeżenia, co do jego legalności. 

 
Pytanie 5 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jego legalności? 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5: 
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji dostarczonych programów 
komputerowych np. poprzez weryfikację autentyczności certyfikatów dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania. 
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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 Zamawiającego na pytanie 6: 
Nie. 

Zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia stanowi "Oprogramowanie licencjonowane: Zestaw 

komputerowy ma zostać dostarczony z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym (64 

bitowym), licencjonowanym pakietem biurowym oraz sterownikami, system operacyjny w wersji 

profesjonalnej, dodatkowo - profesjonalne licencjonowane oprogramowanie do projektowania 

dedykowane architektom krajobrazu.". W związku z czym Zamawiający nie wskazuje na system 

operacyjny dedykowany dla jednostek edukacyjnych. 

 

Pytanie 7 
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active 

Directory?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7: 
Tak lub rozwiązanie równoważne. 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 

 

Z poważaniem 

Jacek Kąsek 

Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu 

 


