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Łowicz, dnia 11.09.2019 r.
ZSPnr4.RPLD.64/18.8.2019
„Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu””
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:
594646-N-2019 w dniu 19.07.2019 r.
ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA
Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, NIP 834-188-25-19 w imieniu którego działa: Zespół
Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz,
reprezentowany
przez
Dyrektora
Zespołu
Szkół,
www.zsp4.lowicz.pl,
zsp4.lowicz.bip.gov.pl,
projekt@zsp4.lowicz.pl, tel./fax. 46 837-49-49, godz. urzędowania: poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00.

Przekazujemy Państwu treść zadanych pytań i udzielone odpowiedzi:
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu
komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych,
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące
oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery PC, przenośne oraz pakiety biurowe z zadania nr 1.
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego, nieużywanego
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź 1:
Tak.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
Odpowiedź 2:
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta
komputera natomiast oprogramowanie biurowe winno być zainstalowane przez Wykonawcę wyłonionego w
przedmiotowym postępowaniu.

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 3:
Tak.

„ Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zespół Szkól Ponadpodstawowych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5 a, 99-400 Łowicz, www.zsp4.lowicz.pl, https://zsp4lowicz.bip.gov.pl/

Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej
legalność zainstalowanego oprogramowania?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego
legalności?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 6
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active
Directory?
Odpowiedź:
Nie.

Treść pytań i udzielone odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego - www.zsp4.lowicz.pl,
https://zsp4lowicz.bip.gov.pl/

Zofia Szalkiewicz
p.o. Dyrektora ZSP nr 4 w Łowiczu

