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WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU - II 

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 

  

CKZiU1.KAK.260.5.2.2021  

Informuję, iż zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dot. ww. postępowania. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawiam 

poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:  

Pytanie 1  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu umieszczonego w Załączniku nr 1 do SWZ w części 5 o 

treści: „dedykowane oprogramowanie w języku polskim do analizy oraz wydruku protokołów 

(kompatybilne z Windows 10 Pro – system 64-bitowy) – 17 stanowisk”. 

Postępowanie obejmuje dostawę 1 zestawu fabrycznie nowej płyty dynamicznej, przy czym do 

jednego urządzenia przypisana jest jedna licencja. Czy oferta powinna obejmować jedną licencję na 

oprogramowanie, z której korzystać będzie 17 użytkowników, czy też 17 licencji, po jednej dla 

każdego użytkownika? 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Oferta powinna obejmować licencję na oprogramowanie, które może być zainstalowane na 17 

komputerach w pracowni informatycznej. Z oprogramowania będzie korzystać wielu użytkowników – 

uczniów w procesie dydaktycznym. 

 

Z poważaniem 

Jacek Kąsek 

Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu 

 


