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Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: „Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu komputerowego, serwerów,  przełączników 

zarządzalnych, routerów i oprogramowania do pracowni lokalnych sieci komputerowych i 

pracowni aplikacji i stron www w Zespole Szkół nr 14 w Warszawie” 

 

 

 

Na podstawie  art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań Dostawców oraz 

odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego,  
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

Odpowiedź:  

Tak jeśli chodzi o oprogramowanie systemowe ,nie w przypadku oprogramowania biurowego.  

Pytanie nr 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? 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

 

 

 



Pytanie nr 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  

Odpowiedź:  

Tak. 

Pytanie nr 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jego legalności? 
Odpowiedź:  

Tak. 

Pytanie nr 6 

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: 

Nie. 

 

Pytanie nr 7 

Zgodnie z treścią Art. 25. 1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może 

żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania. Mając na uwadze zakres i charakter przedmiotu zamówienia żądanie 

certyfikatu TCO jest bezprzedmiotowe.  Certyfikat TCO jest wydawany przez, zagraniczną, szwedzką 

spółkę, określna on ergonomię urządzeń biurowych, jednakże głównie certyfikat odnosi się do 

badania ergonomii monitorów komputerowych, aniżeli samych jednostek centralnych. Obecnie 

żaden z rodzimych, Polskich producentów komputerów stacjonarnych nie posiada certyfikatu TCO. 

Wobec powyższego czy Zamawiający zamierza zawęzić krąg potencjalnych dostawców komputerów 

oraz ograniczyć konkurencję jedynie do kilku zagranicznych producentów komputerów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od wymogu posiadania certyfikatu TCO. Według wiedzy 

Zamawiającego zgromadzone w trakcie rozpoznania rynku parametry wyspecyfikowane w SIWZ 

winno spełniać nie tylko jedno urządzenie, a celem Zamawiającego nie było ograniczenie konkurencji 

wyłącznie do jednego producenta. 
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