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ZAMAWIAJĄCY 
Powiat Ciechanowski 

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego 

reprezentowane przez 

Marzannę Zmysłowską 

Dyrektora I LO 

ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów 

Nr sprawy: 6/RPOWM/2019 

Ciechanów, dn. 07 stycznia 2020 r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: Wyposażenie pracowni TIK oraz wyposażenie szkolnych 

pracowni przedmiotowych (matematyczna, geograficzna, biologiczna) w ramach projektu: „Kompetencje 

kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 
 

Zamawiający I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie informuje, że wpłynęły od Wykonawców pytania 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiamy poniżej. 

Zamawiający I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela następujących 

odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

Wykonawca nr 1 

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego: 

„W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu 

komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, 

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące 

oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery PC oraz przenośne z części nr 1. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego nieużywanego 

oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odp. pytanie 1 

Tak. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

Odp. pytanie 2 

Tak. 

 

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? 

Odp. pytanie 3 

Tak. 

 

Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej 

legalność dostarczonego oprogramowania?  
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Odp. pytanie 4 

Tak. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 

komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 

Odp. pytanie 5 

Tak. 

 

Pytanie 6 

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

Odp. pytanie 6 

System operacyjny musi być zgodny ze specyfikacją egzaminu maturalnego z informatyki opisaną w informatorze 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie maturalnym z informatyki. 

 

Wykonawca nr 2 

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego: 

„Zamawiający określił wymagania minimalne: 

Część 1. Wyposażenie pracowni TIK oraz szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna, geograficzna, biologiczna) w 

sprzęt komputerowy i multimedialny  

(…) 

W opisach procesora dla komputerów stacjonarnych i przenośnych, określono min. taktowania zegara procesora 3GHz, czy 

zatem Zamawiający wymaga aby taktowanie procesora – wartość zegara startowa była min 3GHz, czy Zamawiający dopuści 

zakres taktowania zegara procesora gdzie 3GHz mieści się w tym zakresie, np. od: 1,6GHz do 3,4GHz, lub 2,5GHz do 4,3GHz, 

lub 1,6GHz do 4,1GHz, lub 3,1GHz do 4,1GHz, lub 1,8GHz do 4,6GHz ?” 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga taktowania zegara procesora o wartości startowej min. 3GHz, 

Czy Zamawiający wymaga systemu operacyjnego Windows ? / tu proszę o określenie czy wersja typu Home, czy wersja typu 

Prof. z obsługą Active Directory i pełnym szyfrowanie danych na dysku typu BitLocker? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga systemu operacyjnego zgodnego ze specyfikacją egzaminu maturalnego z informatyki opisaną w 

informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie maturalnym z informatyki. 

Czy Zamawiający dopuszcza inne systemy operacyjne niż Windows, w tym systemy Linuks, system Chrome ? 

Odpowiedź 

Tak, każdy system operacyjny zgodny ze specyfikacją egzaminu maturalnego z informatyki opisaną w informatorze 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie maturalnym z informatyki. 

 

Czy Zamawiający wymaga aplikacji: edytor tekstu, arkusza kalkulacyjny, jako MS Office STD 2019 ? Czy Zamawiający dopuści 

darmowe rozwiązania typu OpenOffice ? 

Odpowiedź 

Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny muszą być zgodne ze specyfikacją egzaminu maturalnego z informatyki opisaną w 

informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie maturalnym z informatyki. 

Program antywirusowy – na jaki okres czasy Zamawiający wymaga licencji na oprogramowanie antywirusowe ? Czy 

Zamawiający dopuści jako równoważne antywirusa systemowego Windows – Defender? 
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Odpowiedź 

Minimalny okres licencji na oprogramowanie antywirusowe to 24 miesiące. Tak Zamawiający dopuści jako równoważne 

antywirusa systemowego Windows – Defender. 

HDMI/DP – czy Zamawiający wymaga obu złączy jednocześnie czy może być albo HDMI albo DP ? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga obu złączy jednocześnie. 

Urządzenie sieciowe: czy Zamawiający wymaga switcha 24 porty 1GBe z PoE na wszystkich portach, czy tylko Obsługi PoE na 

urządzeniu typu Access Point, czy to urządzenie dostępu do sieci WIFI ma jednocześnie spełniać funkcję routera, czy router 

wymagany jest jako urządzenie osobne – bez funkcji PoE ? Czy wszystkie urządzenia sieciowe mają spełniać parametr sieci 

LAN 1GBe ?  

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga obsługi PoE na urządzeniu typu Access Point które jednocześnie ma spełniać funkcję routera. 

Urządzenie typu router, ile portów LAN i WAN jest wymaganych ? 

Odpowiedź 

WAN 1 LAN4 

1. Zamawiający w SIWZ określił: 

3.2. Warunki realizacji zamówienia: 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: 

1) wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie czynności związanych z dostawą przedmiotu zamówienia, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

2) dostawy przedmiotu zamówienia kompletnego i gotowego do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i 

inwestycji, wolnego od wad technicznych i prawnych wraz z montażem sprzętu i wyposażenia, zgodnie z wymogami 

Zamawiającego i pierwszym uruchomieniem, co zostanie potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru 

przedmiotu zamówienia; 

3) zaproponowania Zamawiającemu na piśmie terminu dostawy, na co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną datą 

dostawy;  

4) dostawy przedmiotu umowy (do dostarczenia sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia) do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego i uzgodnionego z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania, 

pierwszego uruchomienia i udzielenia instruktażu obsługi wyposażenia wskazanego przez Zamawiającego. 

5) przekazania wraz z przedmiotem umowy wszystkich dokumentów związanych z dostarczonym sprzętem, w tym 

instrukcje obsługi, książki napraw, karty gwarancyjne i kompletną dokumentacje serwisową, szczegółową instrukcję 

użytkowania w języku polskim oraz wszystkie inne dokumenty nie wymienione powyżej, które to dokumenty powinien 

posiadać Zamawiający zgodnie z wymaganiami prawa; 

6) przeprowadzenia w dniu dostawy przedmiotu umowy lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie przez obie strony, 

szkolenia w zakresie obsługi wskazanych przez Zamawiającego elementów przedmiotu umowy, co zostanie 

potwierdzone protokołem. 

 

Czy Zamawiający posiada wszystkie sale/klasy w Szkole wyposażone w okablowanie strukturalnie sieci LAN, do 

połączenia zakupionego nowego sprzętu, czy Zamawiający przewiduje tylko podłączenie do istniejącej sieci LAN 

po WIFI ? 

Odpowiedź 

Sala wskazana do montażu sprzętu komputerowego będzie wyposażona w okablowanie strukturalnie sieci LAN. 

Czy Zamawiający wymaga w instruktażu obsługi, aby wykonawca przeszkolił z obsługi urządzeń sieciowych, tj. 

switch, router, access point ? 

Odpowiedź 

Tak. 

2. Zamawiający w SIWZ również określił:
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Dla każdej części zamówienia: 

1)  wszystkie urządzenia, materiały i osprzęt w danym rodzaju muszą: być nowe, posiadać ważne atesty, certyfikaty i 

spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia; 

2)  wszystkie urządzenia, materiały i osprzęt razem współpracujące, muszą być ze sobą kompatybilne i żeby nie zakłócały 

wzajemnego funkcjonowania; 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania „modyfikowanych” przez Sprzedawców/Dostawców egzemplarzy laptopów, 

a modyfikacja ta polegać będzie na dołożeniu lub wymianie dysku, pamięci RAM, dla uzyskania wymaganej i 

zgodnej ze specyfikacją techniczną rozwiązania ? 

Proszę zauważyć, że rozwiązania „modyfikowane” nie będą już zgodne z certyfikacją czy deklaracją zgodności, 

wydawanych dla produktu oryginalnie wychodzącego z fabryki producenta laptopa, pod danym podanym 

numerem produktu (part nr). 

Dokonanie modyfikacji laptopa przez Sprzedawcę/Dostawcę, bez wpisu do specyfikacji podzespołów numeru 

produktu fabrycznego laptopa, nie spełni też zapisu. 

Odpowiedź 

Jeśli rozwiązania modyfikowane będą nowe, będą posiadać ważne atesty, certyfikaty i  będą spełniać wymagania 

zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz wszystkie urządzenia, materiały i osprzęt razem współpracujące, będą ze 

sobą kompatybilne Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, którego pochodzenie budzi wątpliwości, jest produktem typu „repack”, 

„renew”, „recertyfikowane”, „poleasingowe” itp. lub produktem dopuszczonym do sprzedaży, jednak nie 

posiadającym oryginalnych atrybutów legalności np. certyfikatem autentyczności (tzw. COA). Mowa tu też o 

produktach odnowionych przez serwisy zewnętrzne, gdzie np. wymieniona obudowa będzie pozbawiona w/w 

oznaczeń ? 

Odpowiedź 

Wszystkie urządzenia, materiały i osprzęt w danym rodzaju muszą: być nowe, posiadać ważne atesty, 

certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia; 

 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pochodzące spoza oficjalnej polskiej dystrybucji, produkty których 

gwarancja nie jest jednoznacznie określona, przykład – produkt wg numeru seryjnego wyprodukowany został na 

rynek azjatycki, amerykański lub inny spoza Unii Europejskiej, co może skutkować brakiem realizacji gwarancji ? 

Taka sytuacja może nastąpić kiedy Dostawca zamknie swoją działalność w trakcie trwania umowy, a Zamawiający 

bez wsparcia serwisu producenta nie będzie mógł w okresie gwarancji dokonać naprawy lub wymiany 

zakupionego w w/w postępowaniu sprzętu. 

 

Odpowiedź 

Wymagany minimalny okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały 

oraz urządzenia, wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

 

Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w 

SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian. 

 

 

 

Dyrektor I LO w Ciechanowie 

/ - / 

Marzanna Zmysłowska 


