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WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami), zwanej 
dalej ustawą Pzp, wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia (zwanej dalej SWZ) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek 
Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowców – 
inwestycją w lepszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. 
 
 
W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia 
treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1 
Czy w przypadku części 4 (termin realizacji do 120 dni), czy Zamawiający dopuści możliwość dostaw 
częściowych asortymentu ujętego w części 4 (jako dostawy częściowe) z możliwością fakturowania 
częściowego za faktycznie dostarczony asortyment na podstawie częściowych protokołów odbioru? 
Część IV postepowania zawiera bardzo szeroki asortyment i dla poszczególnych pozycji terminy 
realizacji znacznie różnią się tzn. Część produktów jest dostępna „od ręki” a niektóre należy 
wyprodukować i mają wydłużony czas realizacji. 
Dostawy częściowe z możliwością rozliczania częściowego będą korzystne dla Zamawiającego gdyż 
zaistnieje możliwość korzystania z dostarczonych produktów znacznie wcześniej i Zamawiający nie 
będzie musiał czekać do momentu dostawy ostatniego przedmiotu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia treść § 4 ust. 1 załącznika nr 2c do SWZ 
(umowa na część nr 4 zamówienia) w następujący sposób: 
„1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych 
wystawionych przez Wykonawcę po realizacji części przedmiotu zamówienia, w oparciu o protokoły 
częściowe odbioru przedmiotu zamówienia.” 
 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/oprogramowania biurowego,  
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 
Odpowiedź 
TAK Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/oprogramowania biurowego,  
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu, zgodnie z zapisami w 
SWZ. 
 
 
 
 



Pytanie 3 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe/biurowe było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera? 
 
Odpowiedź 
TAK Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe/biurowe było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera. 
 
Pytanie 4 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jego legalności?" 
 
Odpowiedź 
TAK Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jego legalności. 
 
Pytanie 5 
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 11 Pro Education 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 
Nie. Zamawiający nie zaakceptuje  w zamawianych komputerach systemu operacyjnego Windows 11 
Pro Education dostarczany w ramach programu STF  („Shape The Future”). Zamawiający wymaga by 
oprogramowanie systemowe/biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. 
 
 
 
 
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców  
i stanowią integralną część SWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sieradz, dnia 09.12.2022 r. 


