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Rawa Mazowiecka, dnia 13.01.2023 r. 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  

w Rawie Mazowieckiej  

96-200 Rawa Mazowiecka,  

ul. Zwolińskiego 46  

 

Do wiadomości 

- wszyscy uczestnicy postępowania 
 

W odpowiedzi na pismo Wykonawcy dotyczące postępowania o zamówienie publiczne: Dostawa i montaż nowego 
wyposażenia IT do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Akademia dodatkowych umiejętności" 
nr RPLD.11.03.01-10-0044/21 realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 
 
W dniu 9 stycznia 2023 r. wpłynęły do Zamawiającego: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej pytania dotyczące w/w zamówienia publicznego  

Zamawiający publikuje  odpowiedzi na pytania pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141417?sekcja=pytania 

oraz udostępnia treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego na stronie internetowej http://rawa-kopernik.pl/bip 

Treść zapytań oraz odpowiedź Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy  

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź 

TAK, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

Odpowiedź 

TAK, Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141417?sekcja=pytania
http://rawa-kopernik.pl/bip
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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 

TAK, Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami 

legalności 

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 
 
TAK, Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 11 Pro Education. 
 

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część zapytania ofertowego.    
 

 
Opracowała: 
Agata Lipska 

 
 
 

 

 


