
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - DLA WSZYSTKICH 

DO ZAŁĄCZNIKA NR 7.1. – SPRZĘT ICT 

  

Pytanie 1. 

Proszę o informację czy w przypadku pozycji nr 4 „komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu 

oraz drukarki sieciowej, pakiet programów do tworzenia prezentacji oraz m.in. do wspomagania operacji finansowo-

księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i 

rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS projekt s. 

26. – pracownia techniki biurowej – technik ekonomista, projekt s. 27 – pracownia ekonomiczno-rachunkowa – technik 

ekonomista” mają być ujęte w wycenie licencje na oprogramowanie biurowe w ilości 16 szt.? 

 

Odpowiedź do pytania 1. 

W wycenie licencje na oprogramowanie biurowe nie muszą być ujęte jako oddzielne pozycje. Każdy zestaw 

komputerowy musi jednak zawierać wymienione licencjonowane oprogramowanie zgodnie z załącznikiem nr 7.1., 

pozycja nr 4.  

 

Pytanie 2. 

Proszę o informację czy w przypadku pozycji nr 10 „komp.stac. z opr. biur. z dost. do inter. Projekt s. 29 – pracownia 

organizowania i prowadzenia sprzedaży – technik handlowiec” ma być ujęta w wycenie licencja na oprogramowanie 

biurowe w ilości 1 szt.? 

 

Odpowiedź do pytania 2. 

W wycenie licencja na oprogramowanie biurowe nie musi być ujęta jako oddzielna pozycja. Zestaw komputerowy musi 

jednak zawierać wymienione licencjonowane oprogramowanie zgodnie z załącznikiem nr 7.1., pozycja nr 10. 

 

 

Pytanie 3.  

Proszę o wyjaśnienie zapisu dotyczącego specyfikacji na oprogramowanie biurowe dla pozycji nr 10 

 

„1. najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę 

użytkowników w technologii Active Directory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację 

systemu w technologii Group Policy” 

 

„4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wydajności oraz kompatybilności zaoferowanych 

konfiguracji poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia testowych egzemplarzy komputerów. 

Komputery testowe należy dostarczyć w 3 dni od wezwania pod rygorem odrzucenia oferty” 

 

Odpowiedź do pytania 3. 

Punkt „1. najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę 

użytkowników w technologii Active Directory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu 

w technologii Group Policy” dotyczy oprogramowania systemowego. 

Punkt „4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wydajności oraz kompatybilności zaoferowanych 

konfiguracji poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia testowych egzemplarzy komputerów. Komputery 

testowe należy dostarczyć w 3 dni od wezwania pod rygorem odrzucenia oferty” dotyczy oprogramowania 

systemowego. 

Punkty 2 i 5 dotyczą oprogramowania biurowego. 

 

 

 



Pytanie 4. 

Proszę o informację czy w przypadku pozycji nr 13 „komputer z oprogramowaniem biurowym pracownia w języku 

obcym – technik ekonomista” ma być ujęta w wycenie licencja na oprogramowanie biurowe w ilości 1 szt.? 

 

Odpowiedź do pytania 4. 

W wycenie licencja na oprogramowanie biurowe nie musi być ujęta jako oddzielna pozycja. Zestaw komputerowy musi 

jednak zawierać wymienione licencjonowane oprogramowanie zgodnie z załącznikiem nr 7.1., pozycja nr 13. 

 

Pytanie 5 

Proszę o wyjaśnienie zapisu dotyczącego specyfikacji na oprogramowanie biurowe do pozycji nr 10 

 

„1. najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę 

użytkowników w technologii Active Directory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację 

systemu w technologii Group Policy” 

 

„4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wydajności oraz kompatybilności zaoferowanych 

konfiguracji poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia testowych egzemplarzy komputerów. 

Komputery testowe należy dostarczyć w 3 dni od wezwania pod rygorem odrzucenia oferty” 

 

Odpowiedź do pytania 5. 

Punkt „1. najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę 

użytkowników w technologii Active Directory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu 

w technologii Group Policy” dotyczy oprogramowania systemowego. 

Punkt „4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wydajności oraz kompatybilności zaoferowanych 

konfiguracji poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia testowych egzemplarzy komputerów. Komputery 

testowe należy dostarczyć w 3 dni od wezwania pod rygorem odrzucenia oferty” dotyczy oprogramowania 

systemowego. 

Punkty 2 i 5 dotyczą oprogramowania biurowego. 

 

Pytanie 6. 

Pozycja 4 Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 

W związku z tym, że opis techniczny z uwagi na wymiary wskazuje na konkretne urządzenie, które zostało 

wycofane ze sprzedaży, proszę o wykreślenie parametrów określających wymiary min. 410 mm Głębokość min.483 

mm Wysokość min. 410 mm. 

 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia drukującego w technologii LED? 

 

Odpowiedź do pytania 6. 

Zamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił minimalne wymagane parametry sprzętu. 

Wykonawca każdorazowo ma możliwość zaoferowania sprzętu o parametrach równoważnych lub wyższych, przy czym 

wykazanie równoważności spoczywa na Wykonawcy. W związku z przedstawioną proponowaną specyfikacją 

techniczną Zamawiający informuje, że dopuszcza sprzęt drukujący w technologii LED. 

 

Pytanie 7. 

Pozycja 6 projektor multimedialny 

Opis techniczny projektora wskazuje na konkretny model który został wycofany ze sprzedaży i nie jest 

dostępny w dystrybucji w związku z tym proszę o dopuszczenie projektora o min parametrach później 



 
 

Odpowiedź do pytania 7. 

Zamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił minimalne wymagane parametry sprzętu. 

Wykonawca każdorazowo ma możliwość zaoferowania sprzętu o parametrach równoważnych lub wyższych, przy czym 

wykazanie równoważności spoczywa na Wykonawcy. W związku z przedstawioną proponowaną specyfikacją 

techniczną Zamawiający informuje, że dopuszcza sprzęt o zaproponowanych w pytaniu 7. parametrach. 

 

Czas realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż określony przez Zamawiającego w Ogłoszeniu. 

 

Pytanie 8. 

Pozycja 12 słuchawki z mikrofonem 

 Opis techniczny słuchawek z mikrofonem wskazuje na model który został wycofany ze sprzedaży w związku 

z tym proszę o dopuszczenie słuchawek z mikrofonem o min parametrach później. 

 
 

Odpowiedź do pytania 8. 

Zamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił minimalne wymagane parametry sprzętu. 

Wykonawca każdorazowo ma możliwość zaoferowania sprzętu o parametrach równoważnych lub wyższych, przy czym 

wykazanie równoważności spoczywa na Wykonawcy. W związku z przedstawioną proponowaną specyfikacją 

techniczną Zamawiający informuje, że dopuszcza sprzęt o zaproponowanych w pytaniu 8. parametrach. 

 

Czas realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż określony przez Zamawiającego w Ogłoszeniu. 


