
Lębork, dnia 08.08.2014 r. 

Nr postępowania: ZSMI.271.3.10.2014 

L.dz. ZSMI.271.3.12.2014 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu 

komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek 

organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców 

dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień : 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI: 

Pytanie 1: 

 
1. Pytanie dotyczy specyfikacji Zestawu komputerowego pozycji 1. Z załącznika nr 6 do SIWZ.  
„System operacyjny - min. Licencja Microsoft Windows 8.1 Professional PL MOLP 64 bit lub 
równoważny, tj. umożliwiający podłączenie komputera do domeny AD,  
zapewniający w 100% poprawne działanie aplikacji firmy Microsoft np. Microsoft Office 2000, 2003, 
2007 wraz z obsługą wszystkich programów dedykowanych – stworzonych pod system Windows 
Vista, XP z zachowaniem wszystkich funkcjonalności, stabilności, poprawności działania programów,  
systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno zapewnić poprawną 
obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser). Zamawiający 
nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie 
systemów”  
1.1 Czy zamawiający uzna za równoważne oprogramowanie w wersji OEM a nie MOLP tak jak 
wymienione?  
1.2 Czy w przypadku wersji MOLP zamawiający ma prawo do zakupu oprogramowania licencji 
edukacyjnej bądź rządowej. Proszę o informacje jaki rodzaj licencji MOLP ma zostać przyjęty do 
wyceny (komercyjny, rządowy czy edukacyjny)?  
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
 
1.1. 
 
Zgodnie z załącznikiem  nr 6 do SIWZ - po zmianie 2 z dnia 08.08.2014 r. 

 

1.2. 
 
Zgodnie z załącznikiem  nr 6 do SIWZ - po zmianie 2 z dnia 08.08.2014 r. 

 
 
 
 



Pytanie  2: 
 
2. Pytanie dotyczy Zestawu komputerowego załącznik nr 6 do SIWZ:  
 
Czy zamawiający przewiduje zakup zestawów komputerowych z zastosowaniem 0 stawki VAT dla 
edukacji zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy w sprawie wykorzystania sprzętu komputerowego do 
którego stosuję się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%?  
 
Odpowiedź na pytanie 2 : 
 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
 
 
Pytanie 3 : 
 
3. Pytanie dotyczy specyfikacji Laptop pozycji 2. Z załącznika nr 6 do SIWZ:  
 
„System operacyjny - Microsoft Windows 8.1 PL MOLP z nośnikiem”  
1.1 Czy zamawiający uzna za równoważne oprogramowanie w wersji OEM a nie MOLP tak jak 

wymienione?  
 

1.2 Czy w przypadku wersji MOLP zamawiający ma prawo do zakupu oprogramowania licencji 
edukacyjnej bądź rządowej. Proszę o informacje jaki rodzaj licencji MOLP ma zostać przyjęty do 
wyceny (komercyjny, rządowy czy edukacyjny)?  
 

Odpowiedź na pytanie 3 : 

 

1.1. 

 
Zgodnie z załącznikiem  nr 6 do SIWZ - po zmianie 2 z dnia 08.08.2014 r. 

 

1.2. 

 

Zgodnie z załącznikiem  nr 6 do SIWZ - po zmianie 2 z dnia 08.08.2014 r. 

 
 

       Dyrektor Szkoły 

       Z upoważnienia 

Mirosław Naczke 

                                 

 


