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Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków 

zamówienia 

 

Zamawiający informuje, że w dniach 06-07.07.2021 r. do tut. organu wpłynęło zapytania 

dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie dostawy pn.: Dostawa 

sprzętu komputerowego dla Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu 

Górnym. 

 

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść pytań oraz 

udziela wyjaśnień jak niżej: 

 

Pytanie nr 1:  

Zamawiający nie może żądać od wykonawców oświadczenia podmiotu firmy trzeciej, nie będącej 

stroną w postępowaniu. W związku z tym prosimy o zmianę wymaganych oświadczeń na oświadczenie 

wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Zamawiający informuje, że usunie zapisy z Ogłoszenia o zamówieniu, SWZ i Opisu 

przedmiotu zamówienia dotyczące wymogu złożenia przedmiotowego środka dowodowego  

tj. oświadczenie producenta, że w razie nie wywiązywania się wykonawcy/serwisu Producent 

przejmie obowiązki gwarancyjne. (załącznik nr 10). 

 

Pytanie nr 2:  

Czy można stosować stawkę VAT 0% do monitorów interaktywnych? 

Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Zamawiający informuje, że można stosować stawkę VAT 0% do monitorów 

interaktywnych. 

 

 

 

 



 
 

Pytanie nr 3:  

Czy  na pewno w specyfikacji dotyczącej monitora jest:  Pamięć ROM Android Min. 40 Gb? 

Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Zamawiający potwierdza, że monitor interaktywny powinien posiadać pamięć ROM 

Android min. 40GB. 

 

Pytanie nr 4:  

  Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/oprogramowania 

biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź na pytanie nr 4:  

Zamawiający potwierdza, że wymaga fabrycznie nowego systemu 

operacyjnego/oprogramowania biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy 

wcześniej na innym urządzeniu.  

 

Pytanie nr 5:  

  Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe/biurowe było fabrycznie 

zainstalowane przez producenta komputera 

Odpowiedź na pytanie nr 5:  

Zamawiający nie wymaga aby oprogramowanie systemowe/biurowe było fabrycznie 

zainstalowane przez producenta komputera. 

 

Pytanie nr 6:  

  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 na pytanie nr 6:  

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pytanie nr 7:  

  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia 

wątpliwości co do jego legalności? 

Odpowiedź na pytanie nr 7:  

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 

 

Pytanie nr 8:  

  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 Education 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 na pytanie nr 8:  

Zamawiający nie dopuszcza w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 

10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF  („Shape The Future”). 

 

Pytanie nr 9:  

Czy zamawiający dopuści w postępowaniu laptopy które posiadają kamerę internetową  

o rozdzielczości: 0,92 MP? Niewielka różnica w rozdzielczości nie spowoduje widocznej różnicy w jakości 

wyświetlanej treści. 

Odpowiedź na pytanie nr 9:  

Zamawiający dopuści w postępowaniu laptopy które posiadają kamerę internetową  

o rozdzielczości: 0,92 MP 

 

 

                                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół 

                                                                                                              im. Ks. Jerzego Popiełuszki  

                                                                                                                w Juchnowcu Górnym  

                                                                                                                Barbara Klimaszewska 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 



 
 
Otrzymują: 

1. strona internetowa prowadzonego postępowania 

2. a/a 


