Postępowanie na dostawę pn.: „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych”

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 dostawę pn.: „Modernizacja
i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych”.
Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na
stronie internetowej.
Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 6 grudnia 2019 roku i opublikowane 11 grudnia
2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 239-586016
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program
Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje
w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację
ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF

PYTANIA i ODPOWIEDZI
Pytanie 1:
Poniżej pytanie do SIWZ dla części 1:
System operacyjny z licencją – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie licencji dla
której klucz produktu zaszyty jest trwale w BIOS urządzenia?
Obecnie wszyscy producenci komputerów przenośnych stosują takie rozwiązanie, które jest
z góry określone przez producenta oprogramowania systemowego wymaganego przez
Zamawiającego.
Odpowiedź 1:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie licencji dla której klucz produktu zaszyty jest
trwale w BIOS urządzenia.
Pytanie 2:
Dotyczy SIWZ, Część 1, punkt 1.2.1) Wymagane parametry komputera.
Czy Zamawiający dopuści notebooka renomowanego producenta bez podświetlanej
klawiatury, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?
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Zgoda Zamawiającego na powyższą konfigurację pozwoli na zwiększenie konkurencyjności
oferowanych rozwiązań bez utraty funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego.
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie dopuszcza notebooka bez podświetlanej klawiatury, nawet jeżeli spełnia
wszystkie

pozostałe

wymagania

Zamawiającego.

Podświetlana

klawiatura

jest

funkcjonalnością notebooka.
ZMIANA TREŚCI SIWZ
1.

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców –
wprowadza się następujące zmiany:
1)

W Rozdziale V, przy określeniu przedmiotu zamówienia na część 1 Notebooki dla uczniów
(z oprogramowaniem) - 176 szt., pkt 1.2.1) Wymagane parametry komputerów - oraz na
część 3 Notebooki z oprogramowaniem oraz Gogle VR– 32 kpl., - pkt 3.2.1) Wymagane
parametry notebooków - zapis:
„… Klucz produktu do zainstalowanego systemu operacyjnego powinien być widoczny na
specjalnej nalepce umieszczonej na obudowie komputera. 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 …”

zmienia się na zapis:
„… Klucz systemu operacyjnego musi być trwale zapisany w BIOS i umożliwiać jego
instalacje na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu bez
potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. …”
2.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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