
 
 

Zakopane, dnia 21 maja 2020 roku 
ZP.270.2.2020 
pyt. i odp. do Zaproszenia – nr 1 
 

Wykonawcy Pobierający 
Zaproszenie 
Wszyscy 

 
 
 

W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania pn.: Dostawa komputerów 
przenośnych niezbędnych do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu grantowego pn.: 
"Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego" udostępniam Państwu treść pisemnych pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi 
wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowego 
Zaproszenia. 
 

I. Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia: 
 

Udostępniam Państwu treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku 
z przedmiotowym postępowaniem: 
 
1. Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego 
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że wymaga dostarczonego fabrycznie 

nowego systemu operacyjnego.  
 
2. Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie 
zainstalowane przez producenta komputera? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że zgodnie z treścią opisu przedmiotu 

zamówienia system operacyjny musi być zainstalowany i nie powinien 
wymagać aktywacji.  

 
3. 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:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że wymaga, aby atrybuty legalności 

dostarczanego oprogramowania były zgodne z zasadami określonymi przez 
producenta dostarczonego oprogramowania.  

 
4. Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie 
procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania? 



 
 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że przewiduje możliwość zastosowania 
procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania w 
przypadku powzięcia wątpliwości co do jego legalności.  

 
5. Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w 
przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza możliwość przeprowadzenia 

weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych w 
przypadku powzięcia wątpliwości co do jego legalności.  

 
6. 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:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie opisany w pytaniu 

system operacyjny spełnia wymagania określone w opisu przedmiotu 
zamówienia niniejszego postępowania.  

 
7. Pytanie 7 

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do 
domeny Active Directory? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako 

warunek uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.  
__________ 
II 
 

8. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne, rozwiązanie polegające na dodaniu do 
zaoferowanego notebooka dodatkowego konwertera umożliwiającego wyprowadzenie 
złącza RJ-45? Biorąc pod uwagę najnowsze trendy, gdzie renomowani producenci 
decydują się wyłącznie na komunikację bezprzewodową jako standard urządzeń 
mobilnych, a tam gdzie jest taka potrzeba umożliwiają połączenia kablowe z 
wykorzystaniem przejściówek i adapterów do RJ-45, zwracamy się z prośbą jak 
powyżej. Umożliwi to zaoferowanie sprzętu większej liczbie producentów, nie 
wykluczając nikogo. Powyższa prośba stoi w zgodzie ze stanowiskiem Ministerstwa 
Cyfryzacji oraz UZP. Ministerstwo w swoich wytycznych wskazuje na to by laptop miał 
port 1Gbit LAN (RJ-45) przy czym nie wskazuje na to by był to port wbudowany w 
korpus laptopa, stąd nasze pytanie czy akceptujecie Państwo rozwiązanie oparte na 
adapterach (przejściówkach)? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza równoważne rozwiązanie 

polegające na dodaniu dodatkowego zewnętrznego konwertera 
umożliwiającego wyprowadzenie złącza RJ-45. 

 
 
 



 
 
 

II.  Modyfikacja (zmiana) zapisów Zaproszenia: 
 

Postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów przedmiotowego 
Zaproszenia, które stają się jego integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla 
wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (Zaproszenie). 
 

1. Ulega zmianie Punkt IV.3 Zaproszenia, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„ Punkt IV.3  Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub opakowaniu, 
w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący sposób:  

 

Nazwa i adres wykonawcy: 
……………………………… 
……………………………… 

Starostwo Powiatowe w Zakopanem 
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 

Dziennik Podawczy 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
Dostawa komputerów przenośnych niezbędnych do zdalnej nauki na potrzeby 

realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 

znak: ZP.270.2.2020 
Nie otwierać przed: 27 maja 2020 roku przed godz. 11:15 

 

2. Ulega zmianie Punkt VII.2 Zaproszenia, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„ Punkt VII.2  Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 27 maja 2020 roku, do godziny 
11:00. 

 

3. Ulega zmianie Punkt VII.3 Zaproszenia, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„ Punkt VII.3  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. Chramcówki 15, 
34-500 Zakopane, pokój nr – sala obrad II p., w dniu 27 maja 2020 roku o 
godzinie 11:15.  

 
UWAGA !!! 
Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej. 
 
 

Z poważaniem: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy pobrali Zaproszenie,  
2. A/a. 

STAROSTA TATRZAŃSKI 
 
 

mgr inż. Piotr Bąk 
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