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Gródek nad Dunajcem, dnia 13.03.2021r. 

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: 

Dotyczy licencji serwerowych i dostępowych do serwera. Czy zamawiający dopuści system operacyjny, który ma w 

sobie 25 licencji dostępowych? W tym przypadku nie będzie potrzeby oferowania licencji dostępowych w osobnej 

pozycji.  

 

Odpowiedź 1: 

W Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w poz. 20 i 32 Licencja serwerowa i w poz. 21 i 33 Licencje dostępowe do 

serwera zostały opisane licencje, jakich Zamawiający oczekuje od oferowanego oprogramowania. Każde 

oprogramowanie, które spełni te wymagania, zostanie dopuszczone bez względu na to, czy będzie ono rozpisane 

w jednej, czy w wielu pozycjach. 

Zamawiający zna tylko jedno oprogramowanie, o które może pytać Oferent. System operacyjny, który ma w sobie 

25 licencji dostępowych, to prawdopodobnie MS Windows Server Essentials. Jednakże to oprogramowanie: 

1. nie posiada funkcjonalności wirtualizacji 

2. posiada model licencjonowania oparty o procesory, a nie o rdzenie. 

Zatem oprogramowanie nie spełnia wymogów OPZ. 

  

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści w Części II - sprzęt multimedialny zamówienia w zadaniach: 

2.2.1. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Podolu-Górowej: 

1) Monitor interaktywny - szt. 1 

1.2.6. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Przydonicy: 

7) Monitor interaktywny - szt. 3 

1.2.7. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Rożnowie: 

8) Monitor dotykowy - szt. 1 

9) Monitor interaktywny - szt. 1 

13) Monitor interaktywny - szt. 1 

Monitory o czasach reakcji matrycy wyświetlacza: max. 10 ms - zamiast: Monitory o czasach reakcji matrycy 

wyświetlacza: max. 8 ms. 

http://www.gminagrodek.pl/
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Odpowiedź: 

NIE.  Minimalne wymagania dotyczące poszczególnych sprzętów zostały precyzyjnie podane w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ). Dla ww. monitorów jednym z wymogów jest czas reakcji matrycy wyświetlacza: max. 8 ms. 

Monitory o czasie reakcji 10 ms przekraczają maksymalny dopuszczalny czas reakcji dla monitorów 

interaktywnych, a skoro nie spełniają wymogów OPZ, zostaną odrzucone. 
 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 

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


