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Węgliniec 25.02.2019r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa sprzętu komputerowego

oraz
multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów
w Gminie Węgliniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Edukacja,
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacjipodstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.
PYTANIE NR 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Tak.

nieużywanego oraz

PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Nie.
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
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3
Tak.
PYTANIE NR 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4
Nie. (Co nie oznacza, że w żadnym momencie nie przeprowadzimy sprawdzenia legalności
zainstalowanego oprogramowania)

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 NA PYTANIE NR 5
Nie.
PYTANIE NR 6
Czy Zamawiający dopuści monitory interaktywne z dwoma wejściami HDMI w standardzie 1.4? W
realnych zastosowaniach szkolnych – zwłaszcza w przypadku zainstalowanego wewnątrz komputera
OPS nie będzie konieczności podłączania więcej niż 1 lub 2 urządzeń do monitora na stałe i
jednocześnie. Ponadto standard 1.4 w zupełności wystarcza do przekazywania obrazu 4K i dźwięku
monitora z urządzeń zewnętrznych. Ponadto czy Zamawiający dopuści monitor w którym 20 dotyków
jest jako opcja odblokowywana w razie potrzeby, a w standardzie jest 10 dotyków o podwyższonej
szybkości rejestracji? 10 dotyków to aż nadto w obsłudze monitora – nawet jeśli pracuje przy nim
więcej niż jedna osoba. 20 dotyków natomiast w wielu produktach ma bardzo niską responsywność
(czas reakcji) i precyzję.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6
Parametry sprzętu nie zostały wskazane przypadkowo, ponieważ Zamawiający oczekuje sprzętu
wysokiej klasy. Jest wielu różnych producentów oraz wiele modeli produktów spełniających
wymagania zapisane w OPZ. Zamawiający nie widzi potrzeby dodatkowego rozszerzania jego katalogu
poprzez zaniżanie parametrów specyfikacji.
Zamawiający nie zgadza się na jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji wskazanej w OPZ.
PYTANIE NR 7
Zamawiający w części II, w punkcie 4, opisując przedmiot zamówienia, tj.- monitor interaktywny,
podaje minimalne wymagane parametry. Produkt, który w całości je spełnia, został wycofany, nie jest
już produkowany, dlatego też, by mieć możliwość zaoferowania Państwu odpowiedniego modelu,
prosimy o dopuszczenie zmiany parametrów, tj. jasność wyświetlacza: min. 300 cd/m2, wbudowane
głośniki o mocy: min. 2 x 10 W
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7
Zamawiający nie opisuje jednego konkretnego monitora. Jest wiele monitorów spełniających
wymagania Zamawiającego. Wycofanie pojedynczego typu monitora pojedynczego producenta nie jest
powodem do zmiany wymagań odnośnie parametrów sprzętu.

