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Miedźno, dnia 9.07.2020r. 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 
 
         Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                               Wszyscy nabywcy Specyfikacji 
 
 
nr sprawy RR.271.2.10.2020 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa laptopów 

w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+” 
 
 

Wyjaśnienia i Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

I. W odpowiedzi na otrzymane w terminie określonym w art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.), zwanej dalej ustawą, zapytania 
działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania 
biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź: 

Tak. 
 
Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie 
zainstalowane przez producenta komputera? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 
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: 
Tak. 
 
Pytanie 4. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie 
procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania? 

Odpowiedź: 
Tak. 
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Pytanie 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 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: 
Tak. 
 

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

domeny Active Directory? 

Odpowiedź: 
Nie. 

 
Pytanie 8. W związku z przetargiem publicznym, Znak sprawy: RR.271.2.10.2020, zwracamy się z 
prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczają Państwo zastosowanie nagrywarki DVD na złączu USB. 
Jednocześnie informujemy, że z naszego doświadczenia stosowanie nagrywarek wbudowanych, jest 
technologią przestarzałą i rzadko spotykaną na rynku, dodatkowo w naszej ocenie napęd zewnętrzny 
jest dla użytkownika bezpieczniejszy - w przypadku awarii możemy korzystać z samego laptopa. 
Chcielibyśmy zaznaczyć, że takie rozwiązanie jest również korzystniejsze cenowo. 

Odpowiedź: 
Nie. 
 
II. Działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ: 
 
1. W Rozdziale 3 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) pkt 3.1 i 3.2 otrzymują  nowe brzmienie: 
 
„3.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, transport, dostarczenie 25 szt. laptopów wraz z 
oprogramowaniem do Urzędu Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno. 
 
3.2 Dostarczone sprzęty wraz z oprogramowaniem muszą być fabrycznie nowe,  kompletne, sprawne 
technicznie. Każdy z zaoferowanego sprzętu (urządzeń) wraz z oprogramowaniem musi pochodzić z 
legalnego kanału sprzedaży na rynek Polski. Przedmiot zamówienia winien być kompletny, wolny od 
wad i posiadać prawem wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności w tym CE, świadectwa i 
rejestracje. Zamawiający wymaga dostaw urządzeń wraz z oprogramowaniem o właściwych pod 
względem jakości standardach, bez wad i bez uszkodzeń mechanicznych. Wykonawca zapewni 
serwis sprzętu w Polsce w okresie gwarancyjnym.” 
 
2. W Rozdziale 14 SIWZ (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) pkt. 14.10 otrzymuje  
nowe brzmienie: 
 
„14.10 Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: 

GMINA MIEDŹNO 
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ul. Ułańska 25, 42-120 MIEDŹNO 

Na opakowaniu powinien znajdować się napis: 

„Oferta przetargowa na postępowanie pn.  Dostawa laptopów w ramach projektu Zdalna 

Szkoła i Zdalna Szkoła+ 

NIE OTWIERAĆ PRZED 15-07-2020 r. godz. 10.30” 

3. W Rozdziale 16 SIWZ (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) pkt 16.1 i 

16.3  otrzymują nowe brzmienie: 

„16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok 11 (Biuro podawcze) - do dnia 15-07-

2020r. do godz. 10:00 . 

16.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 15-07-2020 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 03 (Sala sesyjna) . W przypadku utrzymania ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii, Zamawiający zastrzega, że publiczne otwarcie ofert może nastąpić on-line na 

żywo o czym Zamawiający powiadomi przed terminem otwarcia ofert, zamieszczając stosowną 

informację na stronie internetowej www.bip.miedzno.akcessnet.net/  ” 

4. Dotychczasowy wzór umowy stanowiący dodatek nr 7 do SIWZ, zastępuje się wzorem umowy  

załączonym do niniejszej modyfikacji. 

Niniejsze wyjaśnienia oraz modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia stanowi jej integralną część i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net w zakładce zamówienia publiczne.  Termin składania ofert 

ulega zmianie i wyznaczony zostaje do dnia 15-07-2020 r. do godz. 1000. 
 

 

 
 
Załączniki: 
nr 1 – zmodyfikowany wzór umowy stanowiący dodatek nr 7 do SIWZ 
 
 
 
       W imieniu Zamawiającego 

(-) Agnieszka Związek 

Sekretarz Gminy Miedźno                                                                                   

 
 
 
 
 

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

