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Praszka, 10.07.2020 r.  

 

 

Do Wykonawców: 

 

 

Nazwa zamówienia: Dostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka  

w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” 

realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zadane pytania: 

 

„Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane 

pytanie dotyczące oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery przenośne i stacjonarne 

z zadania nr 1, 4, 16, 21, 25 i 32.” 

 

Część nr 1. Sprzęt komputerowy i RTV i tablica interaktywna dla Publicznego  

Przedszkola nr 1 w Praszce 

 

Część nr 4. Sprzęt komputerowy i RTV i tablica interaktywna dla Przedszkola 

Publicznego nr 2 w Praszce 

 

Część nr 16. Sprzęt komputerowy i RTV dla Przedszkola Specjalnego w Praszce 

 

Część nr 25. Sprzęt komputerowy dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

w Przedmościu 

 

Część nr 32. Sprzęt komputerowy dla Publicznego Przedszkola w  Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Strojcu 
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Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego 

nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź: Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części 

mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym 

urządzeniu. 

 

Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie 

zainstalowane przez producenta komputera? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie 

zainstalowane. 

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być 

fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych 

działań Zamawiającego, tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie 

Zamawiającego, jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia. 

 

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? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze 

stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności. 

 

Pytanie 4: Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość 

zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?  

Odpowiedź: Zamawiający podczas dostaw będzie stosował procedury sprawdzające 

legalność dostarczonego oprogramowania oraz zgodność dostarczonych produktów  

z wymaganiami określonymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 5: Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 
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Odpowiedź: Zamawiający będzie weryfikował oryginalności dostarczonych programów 

komputerowych oraz sprzętów, a w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego 

legalności zastosuje odpowiednie przepisy prawa w tym zakresie. 

 

Pytanie 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: z informacji podanych na stronach: 

https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/windows/shapethefuture.aspx 

 

https://signup.microsoft.com/signup?sku=StoreForBusinessEDUFaculty&origin=loe&ru

=https://businessstore.microsoft.com/signup/eloe 

 

program Program Shape the Future K-12 skierowany jest do: „Jeśli reprezentujesz 

szkołę podstawową lub średnią zlokalizowaną na terenie uczestniczącego 

kraju/regionu*, możesz mieć uprawnienie do nabycia urządzeń z systemem Windows od 

pewnych partnerów technologicznych, którzy mają dostęp do tańszych licencji National 

Academic w ramach programu Shape the Future firmy Microsoft dla szkół 

podstawowych i średnich”.  

Przedmiot zamówienia zakupiony będzie przez Organ prowadzący przedszkola  

i wykorzystywany będzie tylko w przedszkolach, w związku z czym program nie ma 

zastosowania do tych placówek. 

 

Pytanie 7: Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia 

do domeny Active Directory? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość 

podłączenia do domeny Active Directory. 
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