
 

 
Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim 

Umowa nr RPOP.09.02.01-16-0004/17-00 z dnia 13 września 2018 r. 

 

Gorzów Śląski, dn. 12.12.2018 r. 

 
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkolimy zawodowo w Powiecie 

oleskim” 

 
Pytanie 1 
 poz. 4. Zestaw programów pozwalających na projektowanie i wydawanie różnego rodzaju 

publikacji: 

Zestaw programów, którego wymaga Zamawiający od dłuższego czasu nie jest już sprzedawany 

w licencji wieczystej na nośniku. Producent sprzedaje zestaw tylko jako subskrypcję na określony czas, 

a programy otrzymuje się w wersji elektronicznej, do pobrania. Subskrypcja w zależności od wersji 

(komercyjna lub edukacyjna) wynosi maksymalnie 36 lub 48 miesięcy. Czy Zamawiający dopuści 

zestaw programów w formie subskrypcji?  

Jeśli tak to na jaki okres? 

 

Odpowiedź 

 Zamawiający dopuszcza oprogramowania typu EDU z zastrzeżeniem, że muszą one 

oferować funkcje opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Licencje mogą być w formie elektronicznej 

z bezterminowym okresem użytkowania. 

 

Pytanie 2 
 W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na "Zakup i dostawę sprzętu 

komputerowego w ramach projektu „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”” prosimy o dopuszczenie 

zmian w umowie jak następuje: 

1) § 1 ust. 10 - prosimy o zmianę na: „ Koszty ubezpieczenia, transportu wraz z dostarczeniem pod 

adres wskazany w §1 ust.1 zawarte są w cenie podanej w § 7." 

2) § 4 ust. 7 - prosimy o zmianę na: „Termin usunięcia awarii, wad i usterek powinien nastąpić 

niezwłocznie po powiadomieniu telefonicznym, faxem lub drogą elektroniczną. W technicznie 

uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony za zgodą  Zamawiającego.” 

3) § 4 ust. 8 - prosimy o wykreślenie tego ustępu  

4) § 8 ust. 2 pkt 4. - prosimy o obniżenie wysokości kary do 0,1% lub usunięcie tego zapisu 

 

Odpowiedź 

 Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę. 

 Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę 

 Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. 

 Ad. 4 Zamawiający obniża wysokość kary do 0,3%.  

Pytanie 3 

 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? 

Odpowiedź 

 Zamawiający dopuszcza oprogramowanie przeznaczone dla podmiotów edukacyjnych, 

z zastrzeżeniem, że systemy te muszą spełniać warunki równoważności opisane w opisie przedmiotu 

zamówienia. 


