
 

 
 

 

 

Wleń, dnia 08.04.2020 r. 
 
 

Wg rozdzielnika  
     
dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty  na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu 

komputerowego – komputery typu laptop  na potrzeby Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi 
Śląskiej we Wleniu, w ramach wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach  - ZDALNA 
SZKOŁA” 

 
 
Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu jw. udziela 

następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: 
 

Prosimy o wprowadzenie do zapytania na dostawę laptopów do zdalnej nauki dla 
uczniów wymogu, aby system operacyjny Windows był fabrycznie preinstalowany przez 
producenta laptopa. Ostatnio mamy do czynienia  z nasileniem się procederu oferowania 
przez niektórych nieuczciwych Wykonawców w przetargach publicznych/zapytaniach 
komputerów  (głównie laptopów) kupionych bez systemu operacyjnego (DOS) i samodzielnej 
instalacji systemu Windows kupionego w cenie 20-30 zł na portalu aukcyjnym Allegro.  

Pozornie system operacyjny jest aktywowany i działa prawidłowo. Po czasie okazuje 
się,że producent systemu operacyjnego-firma. Microsoft zdalnie blokuje ten system 
użytkowany na laptopie. Okazuje się najczęściej, że była to licencja grupowa dedykowana 
dla urzędów państwowych, szkolnictwa wyższego lub deweloperów oprogramowania. 
Gminy i szkoły a tym bardziej uczniowie w domach nie są uprawnieni do użytkowania tego 
typu licencji.  
 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający na skutek powyższego pytania, doprecyzuje zapis, dotyczący systemu 
operacyjnego.  

Jednocześnie zwraca uwagę, iż dopuszcza dostawę urządzeń – laptopów 
 o parametrach równoważnych. Za równoważne uważa się urządzenia 
i oprogramowanie posiadające parametry techniczne, co najmniej odpowiadające 
wymaganym przez Zamawiającego lub lepsze. 
 
 
 
 
 
 



Pytanie nr 2: 
 

W ciągu ostatnich kilku lat producenci laptopów masowo rezygnują (z racji spadającej 
popularności łączności przewodowej) z portów 1 Gbit LAN (RJ45) w swoich urządzeniach 
(analogicznie z napędów optycznych DVD). Szacuje się, że wśród nowych modeli 
komputerów przenośnych zaledwie 10-15% posiada port 1 Gbit LAN 
(z wyłączeniem laptopów biznesowych). Pragniemy zauważyć, że w przypadku konieczności 
skorzystania z portu 1 Gbit LAN (RJ45) z racji wymogu Zamawiającego, aby laptop posiadał 
złącze USB 3.0 może on być wykorzystany (poprzez adapter) jako w pełni funkcjonalny port 
LAN.  

W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na dostawę komputerów 
przenośnych bez portu LAN ewentualnie zaoferowanie przez Wykonawców dodatkowo 
adaptera USB 3.0-LAN ? 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone komputery przenośne posiadały przynajmniej 
1 port Gbit LAN (RJ45) wbudowany i nie dopuszcza zastosowania adaptera USB 3.0-LAN. 
 
Pytanie nr 3: 
 
§1 pkt. 10 - W przypadku spowodowania uszkodzeń dostarczonych urządzeń lub mienia 
będącego własnością Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 
2 dni od wezwania przez Zamawiającego.  Czy moglibyśmy prosić o ZMIANĘ na termin do 30 
dni ? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis na termin do 10 dni. 
 
Pytanie nr 4: 
 
§9 pkt. 3 Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii uniemożliwiającej 
korzystanie z podstawowych funkcji urządzenia –max. 4 dni. Czas na wykonane naprawy nie 
może przekroczyć 10 dni licząc od momentu zgłoszenia awarii (dotyczy wszystkich dni 
tygodnia). Prosimy o zmianę również na termin maksymalny do 30 dni. W obecnej sytuacji, 
czas naprawy do 10 dni jest niemożliwy. 
 
Odpowiedź: 
 

Z uwagi okres gwarancji, który wynosi minimum 24 miesiące od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego, Zamawiający nie przychyla się do prośby. Zapisy umowy,             
w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
 



Skutkiem powyższych pytań, Zamawiający zmienia treść Zaproszenia do złożenia 
oferty,  na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego – komputery typu laptop  
na potrzeby Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, w ramach wyeliminowania 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach  - ZDALNA SZKOŁA”, w następujący sposób: 
 
1. W części III Przedmiot zamówienia, w opisie dot. oprogramowania wprowadza się 

dodatkowy zapis, o następującym brzmieniu: 
 

Zamawiający wymaga  aby, system operacyjny w dostarczonych komputerach 
przenośnych,  był fabrycznie preinstalowany przez producenta laptopa. 
 
2. W załączniku nr 1 – formularz oferty w tabeli kalkulacja ceny oferty w pkt. 2 , w opisie 

dot. oprogramowania wprowadza się dodatkowy zapis, o następującym brzmieniu: 
 

System operacyjny w dostarczonych komputerach przenośnych jest fabrycznie 
preinstalowany przez producenta laptopa. 

 
3. W załączniku nr 1 – formularz oferty w pkt. 3, dotyczącym udzielonej gwarancji, 

wprowadza się zapis: 
 
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
 
Skutkiem powyższych zmian wprowadza się ujednolicony wzór formularza oferty.  
 

4. W załączniku nr 3 – Wzór umowy zmienia się zapis §1 pkt. 10 w następujący sposób:  
 
W przypadku spowodowania uszkodzeń dostarczonych urządzeń lub mienia będącego 
własnością Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  do ich usunięcia w ciągu 10 dni 
od wezwania przez Zamawiającego, pod rygorem uczynienia tego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
 
 Skutkiem powyższych zmian, Zamawiający wprowadza ujednolicony formularz 
oferty. 
 
 
     Zatwierdzam: 
 
        /-/ Artur Zych 
       Burmistrz Miasta i Gminy Wleń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


