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Łapanów, dn. 03.07.2020 r. 

 

 
Dotyczy: CKZIU.26.1.2020 

 

Odpowiadając na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr CKZiU.26.1.2020  na „Doposażenie 

pracowni w komputery dla osób ze specjalnymi problemami edukacyjnymi i specyficznymi                     

w uczeniu” w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na 

rynku pracy nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16” 

 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego 

nieużywanego oraz nieaktywnego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego. 
 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

Nie, Zamawiający nie wymaga, by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera. 
 

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 (Certyficate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 

uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowaną                             

w zależności od dostępnej wersji? 

Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosowanymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności. 

 

Pytanie 4: 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury 

sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania? 

Tak, Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność 
zainstalowanego oprogramowania. 
 

Pytanie 5: 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności? 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości 
co do jego legalności. 
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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? 

Tak, Zamawiający akceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro 

dostarczany w ramach programu STF („Shape The Future”) jeżeli rzeczywiście umożliwia on 

kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej kształcącej w kierunkach technicznych.  

 

Pytanie 7: 

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

Directory? 

Tak, Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny 

Active Directory. 

 

 

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z załącznikiem nr 4 – „opis przedmiotu zamówienia” 

ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 

normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu 

zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach 

normatywnych itp. Nazwy własne podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako 

preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one 

wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub 

lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie                             

i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia 

standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez 

niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć 

z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności                  

z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny            

z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.  

 


