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Gródek nad Dunajcem, dnia 11.03.2021r. 

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

Strona internetowa postępowania 

www.gminagrodek.pl  

 

Odpowiedzi na pytania 

do specyfikacji warunków zamówienia 

 
. 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i 

multimedialnego” – numer postępowania IZP.271.5.2021  

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem udziela  

odpowiedzi na pytania do specyfikacji warunków zamówienia:  

 

Pytanie 1: 
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 Education 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 1: 
TAK, Windows 10 Pro Education spełnia wszystkie wymagania minimalne stawiane systemowi operacyjnemu przez 
Zamawiającego. 
  
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory? 
 
Odpowiedź: 
NIE. System operacyjny umożliwiający podłączenie do domeny Active Directory jest rozwiązaniem preferowanym, 
ale nie wymaganym. Wystarczającym systemem operacyjnym, który zostanie przez Zamawiającego dopuszczony 
jest system operacyjny spełniający wymagania wymienione w OPZ. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wymaga aby system operacyjny był fabrycznie zainstalowany przez Producenta sprzętu, a więc 
licencja zaszyta w BIOS i przypisana do konkretnego modelu lub licencja potwierdzona etykietą licencyjną 
oprogramowania naklejaną oryginalnie przez producenta i sygnowaną przez producenta? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby system operacyjny był fabrycznie zainstalowany przez Producenta sprzętu. Zamawiający 
oczekuje, że licencja będzie zaszyta w BIOS i/ lub licencja będzie potwierdzona inną formą uwiarygodniania 
oryginalności oprogramowania wymaganą przez producenta oprogramowania. 
 
 
 
 

http://www.gminagrodek.pl/
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Pytanie 4: 
Czy tego typu licencje systemu operacyjnego fabrycznie i oryginalnie instalowane przez producenta będą 
weryfikowane pod względem oryginalności legalności u źródeł a więc u Producenta sprzętu? Czy faktycznie 
pochodzą od niego i są przez niego sygnowane? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych przez Oferentów 
programów komputerowych u Producenta sprzętu lub Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia 
wątpliwości co do jego legalności. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosowanymi, oryginalnymi atrybutami 
legalności, na przykład naklejkami GML (Geniue Mirosoft Label) lub naklejkami COA (Cetificate of Authenticity) 
stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez 
producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczonej wersji? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosowanymi, oryginalnymi atrybutami 
legalności, na przykład naklejkami GML (Geniue Mirosoft Label) lub naklejkami COA (Cetificate of Authenticity) 
stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez 
producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczonej wersji. 
 
Pytanie 6: 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej 
legalność zainstalowanego oprogramowania Wykonawcy? Czy istnieje możliwość sprawdzenia legalności 
oprogramowania innych uczestników postępowania? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji legalności zainstalowanego przez Oferenta 
oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/ pakietu biurowego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie Office/ 
System operacyjny używany, poleasingowy i odsprzedawany do dalszej dystrybucji? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/ pakietu biurowego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający będzie weryfikować oprogramowanie z punktu widzenia poszczególnych segmentów licencji tj.: 
biuro, edukacja, bussines? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie weryfikować oprogramowania z punktu widzenia poszczególnych segmentów licencji, 
ponieważ Zamawiający należy do grupy jednostek edukacyjnych, a zatem jest uprawniony do korzystania z 
oprogramowania dla każdego segmentu licencji (biuro, edukacja, bussines). 
 
Pytanie 9: 
Czy 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 tupu przedszkole, szkoły podstawowe, zawodowe, 
średnie oraz szkoły policealne? 
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Odpowiedź: 
Nie istnieją licencje Windows 10 Academic, czy Windows 10 Pro Academic. Zatem Zamawiający nie zaakceptuje w 
zamawianych komputerach systemu operacyjnego Windows 10 Pro Academic. 
 
W ramach programu STF ("Shape The Future") funkcjonują licencje pod nazwą National Academic, do których 
zalicza się licencje Windows 10 Education oraz Windows 10 Pro Education. 
Zamawiający zaakceptuje ww. licencje, o ile spełnią one minimalne wymagania umieszczone w OPZ (Opisie 
Przedmiotu Zamówienia). 
 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków przepakowywanych, nie posiadających opakowań 
fabrycznych – tzw „repacki"? Czy Zamawiający wymaga aby komputery były dostarczone w oryginalnych 
nienaruszonych opakowaniach producenta komputerów (plomby w postaci naklejek gwarantujące, że nikt nie 
zmieniał konfiguracji fabrycznej)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie notebooków tzw. refurbished. 
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający wymaga aby gwarancja komputera była realizowana przez producenta komputera, lub 
autoryzowany serwis producenta komputera? 
 
Odpowiedź: 
W zakresie serwisu sprzętu Zamawiający ma szersze uprawnienia niż tylko te, które próbuje narzucić Pytający. 
Zatem Zamawiający samodzielnie zdecyduje, czy będzie chciał skorzystać z pomocy producenta z tytułu uprawnień 
gwarancyjnych, czy też z pomocy Oferenta z tytułu rękojmi. 
 
Pytanie 12: 
Czy Zamawiający wymaga aby port 1Gbit był na płycie głównej komputera? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby port 1 Gbit znajdował się w bryle komputera. Może to być zrealizowane zarówno 
poprzez port z płyty głównej komputera, jak również port z karty sieciowej instalowanej np. poprzez slot PCI 
Express. Zamawiający odrzuci produkt z kartą sieciową zewnętrzną łączoną poprzez port USB. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 

……………………………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


