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Solec nad Wisłą, dn.06.04.2020 r.

Uczestnicy
postępowania

wy.rłśNrENIA rnrścl SIwz NR 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPLPIG.271.2.2020

pn.: ,rDostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz sprzętu do zajęć z robotyki

w ramuch projektu pt. ,,Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe

i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłq"
realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współJinansowanego przez

Unię Europejskq w ramac! środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Zgodnie z art.38 ust 2 ustawy z dnia29 sĘcznia2004 r.- Prawo zarrlówień publicznych (Dz.

IJ. z 20I9r., poz. 1843) Zarnawiający informuj e, że do w/w postępowania wpłynęły pytania

o wyjaśnienię treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

W odpowiedzi na zapytańe ofęrtowe pn. Dostawa sprzętu komputerowego,

multimedialnego oraz sprzętu do zajęć z robotyki w ramach projektu pt. ,,Uczniowie
z potencjńem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach

Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą" zwracanTL się z pytaniem czy zanawiający
dopuszcza aby oferowany sprzęt - projektor krótkoogniskowy - posiadał następujący parametr:

Kontrast min: 10000:1? Przy tego typu sprzęcie przy Wótkiej projekcji nie ma potrzeby aby

kontrast był większy.Pozatym aktualny opis parametru w OPZ (kontrast min: 100000:1) przy
pozostałych parametrach, biorąc pod uwagę obecną sytuację na ryŃu powoduje, że realizacja
przedmiotowego zamówienia jest prakqcznie niemożliwa dorealizacji ze względu na aktualną

cenę sprzętu.

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający wskazŃ minimalne parametry sprzętu. Dla projektora krótkoogniskowego

kontrast wynosi 100.000: 1.

Pytanie 2.
Czy Zanawiający wymaga fabryc:znie nowego systemu operacyjnego/ oprogramowania
biurowego nieuzywanego oTaznieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzenhl,?

Odpowiedź:
TAK, zaoferowana licencja nadostarczone oprogramowanie musi byó fńrycznie nowa.

Pytanie 3.
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe/ biurowe było fabrycznie
zainstalowan ę przez Producenta komputera?
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Odpowiedź:
W przypadku oprogramowania systemowego: TAK, oprogramowanie musi bYĆ zainstalowane

przez Producenta.
W przypadku oprogramowania biurowego: NIE,
zainstalowale przez Oferenta lub na jego koszt.

oprogramowanie możę byó równiez

Pytanie 4.
Ćzy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczoie wTaz ze stosownymi,

oryginalny-i atiyu.rtami lÓgahóści, niprzy\<ład zżw. naklejkami GML (Genuine Microsoft

rau-et) tuu n*tÓ3t ami CoA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez Producenta

,p."ęiu lub i*i formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przęz Producenta

oprogramowania stosowną w zalężności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź:
TAK, Zamawiający wymaga, aby atrybuty legalności dostarczalego oprogramowania bYłY

zgodne z zasadimi-okróSlonymi przezProducenta dostarczonego oprogramowania.

Pytanie 5.
Ćry *momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwośó zastosowanie ProcedurY

sprawdzaj ącej le galno śó do starczone go opf o gramowania?

Odpowiedź:
TAK, w przypadku wątpliwości co do jego legalności.

Pytanie 6.
irv zamawiający dopuszcza mozliwość przeprowadzęńa weryfikacji oryginalności

doŚtarczonych 
-prógrambw 

komputerowych u Producenta oprogramowania w PrzYPadku
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
Odpowiedź:
TAK, w przypadku wątpliwości co do jego legalności.

Pytanie 7.
Ćzy Zarnawiający wym aga ńy opfogramowanie biurowe było wyposażone w zestaw narzędzi

do komunikacji - tj. pocńaeleklroniczna, kalendarz, kontakty, zadaniaitp.?

Odpowiedź:
TAK. Dodatkowo w opisie oprogramowania biurowego wkradł się błąd. OPis:
.,oprogramowanie powinno mieć zapewnione wsparcie tęchniczne Producenta nie ograniczone

czasowo." należy Żastąpió opisem: "Oprogramowanie powinno mieć zapewnione wsparcie

tęchniczne producenta".

Pytanie 8.
Czy Zanawiający wymaga,
Active Directory?
Odpowiedź:

aby system operacyjny dawaŁmożliwośó podłączenia do domeny

NIE. system operacyjny umozliwiający podłączenie do domeny

rozwiązaniem preferowanym, alę nie wymaganym. Wystarc zającym

który zostanie przęz zamawiającego dopuszczony jest system

wymagania wymienion e w OPZ.

Active Directory jest
systemem operacyjnym,
operacyjny spełniający

Pytanie 9.

il związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony. jest dla użYtkownika

dzińąąiego w obszatze ed-ukacyjnym, zwtacamy się z pytaniem, CZY Zamawtający
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zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic
dostarczany w ramach programu STF (,, Shape The Future"), który jest opĘmalny kosźowo i
dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe,
średnie oraz szkoły policealne?
Odpowiedź:
TAK, Windows 10 Pro Academic spełnia wszystkie wymagania minimalne stawiane
systemowi operacyjnemu przęz Zanawiającego.

Zamawiający informuje, że pytania, odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informujeo że ustalenia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert
pozostają bez zmian tj. skladanie ofert do 16.04.2020 r. godz. 12.00; otwarcie ofert
16.04.2020 r, godz. 12.15.
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