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Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Poprawa 

jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni 
cyfrowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 – ZIT; umowa nr RPDS.07.02.02-0005/16). 

 
 

Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – 
działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, 
na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Notebook dla 
uczniów (z oprogramowaniem)”. 
 

PYTANIA i ODPOWIEDZI 
Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź 1: 
Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera? 
Odpowiedź 2: 
Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera 

Pytanie 3: 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury 
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała 
ta procedura? 

Odpowiedź 3: 
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego 
oprogramowania. Nastąpi weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. 
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Pytanie 4: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu 
procedury odbioru? 

Odpowiedź 4: 
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu 
procedury odbioru. 

Pytanie 5: 
Co należy rozumieć pod hasłem podłączenie i skonfigurowanie notebooków? 

Odpowiedź 5: 
Przez podłączenie i skonfigurowanie notebooków należy rozumieć uruchomienie każdego 
notebooka w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego. 

Pytanie 6: 
System operacyjny z licencją: Oryginalny Windows 10 PL 64-bit lub równoważny*. Klucz 
produktu do zainstalowanego systemu operacyjnego powinien być widoczny na specjalnej 
nalepce umieszczonej na obudowie komputera. Czy Zamawiający dopuszcza zamiast klucza 
produktu umieszczonego na nalepce na obudowie komputera partycję recovery która 
umożliwia odzyskanie systemu? 

Odpowiedź 6: 
Zamawiający dopuszcza zamiast klucza produktu umieszczonego na nalepce na obudowie 
komputera partycję recovery która umożliwia odzyskanie systemu, jednak pod warunkiem, że 
jest to partycja utworzona przez producenta sprzętu. 

Pytanie 7: 
Co należy rozumieć pod hasłem podłączenie i skonfigurowanie notebooków? Czy zamówienie 
może polegać na dostarczeniu już skonfigurowanych urządzeń? Czy w zakres zamówienia po 
stronie wykonawcy wchodzą jeszcze inne czynności? Jeśli tak to proszę o wskazanie. 

Odpowiedź 7: 
Zamówienie może polegać na dostarczeniu już skonfigurowanych urządzeń, jednakże, tak jak 
w odpowiedzi na pytanie 5, w zakres zamówienia po stronie wykonawcy wchodzą jeszcze inne 
czynności tj. czynności uruchomienia każdego notebooka w siedzibie Zamawiającego 
i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego. 

Pytanie 8: 
System operacyjny z licencją: Oryginalny Windows 10 PL 64-bit lub równoważny. Czy 
Zamawiający dopuszcza zamiast klucza produktu umieszczonego na nalepce na obudowie 
komputera partycję recovery-narzędzie umożliwiające odzyskanie systemu? 

Odpowiedź 8: 
Tak jak w pytaniu 6, czyli Zamawiający dopuszcza zamiast klucza produktu umieszczonego na 
nalepce na obudowie komputera partycję recovery która umożliwia odzyskanie systemu, 
jednak pod warunkiem, że jest to partycja utworzona przez producenta sprzętu. 
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Pytanie 9: 
Proszę o doprecyzowanie zapisu kryterium oceny ofert: skrócenie terminu realizacji. Od 
którego dnia będzie liczony termin realizacji zamówienia. Tzn. czy na formularzu oferty 
wykonawca ma podać np. termin realizacji liczony od dnia zawarcia umowy? 

Odpowiedź 9: 
Termin realizacji to 30 czerwca 2017 roku. Od tej daty należy liczyć skrócenie terminu 
tzn. skrócenie terminu o 1 dzień, to data wykonania 29 czerwca 2017 roku, skrócenie terminu 
o 2 dni, to data 28 czerwca 2017 roku itd. 
W ofercie należy podać ilość dni, a nie datę. 


