
Bełchatów, 05.11.2018 r. 

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące Zadania nr 1: Sprzęt komputerowy, systemy operacyjne                                

i programy biurowe do pracowni szkolnych w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych                           

i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych...” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4                                  

w Bełchatowie odpowiada: 

 

Pytanie 1 do zadania 1 pkt. 2 

W związku iż specyfikację odnośnie procesora spełniają tylko procesory firmy Intel, która to firma 

ma problemy z dostępnością procesorów na rynku, a na chwilę obecną nie ma dostępnego na rynku 

procesora AMD, który spełni wymagania wymagane przez Zamawiającego, więc czy Zamawiający 

dopuści zmiany, dla procesora: 

pamięć podręczną L2 – 2MB oraz L3-4MB, zamiast L2 – 1 MB i L3 – 6MB 

 

Zamawiający nie ma wiedzy o jakichkolwiek problemach z dostawami procesorów Intel. 

Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż podane w SIWZ w zadaniu 1 pkt. 2 parametry procesora 

są to parametry minimalne jakie musi spełniać proponowany sprzęt. Wykonawcy mogą 

zaproponować dostawę jednostek centralnych o wyższych parametrach. 

Nie jest prawdą, że wymienione w SIWZ w zadaniu 1 pkt. 2 parametry techniczne procesorów 

spełniają wyłącznie produkty firmy Intel ponieważ spełnia je m in.  procesor AMD Ryzen 3 

1300X. 

W przypadku gdy procesor główny nie ma w swojej strukturze procesora graficznego                                    

o określonych parametrach Zamawiający dopuszcza zastosowanie kart grafiki z zachowaniem 

określonych w specyfikacji parametrów wyświetlania obrazu. 

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zmian w specyfikacji. 

 

Pytanie 2 do zadania 1 pkt. 2 

Czy Zamawiający dopuści licencję na system operacyjny Windows 10 dla wszystkich komputerów 

w wersji EDU dla szkół. 

 

Zamawiający dopuszcza każdą oryginalną i legalną wersję oprogramowania Microsoft 

Windows 10 Professional w tym także różnego rodzaju wersje edukacyjne dla szkół. 

Warunkiem koniecznym jest: wersja Professional, lokalizacja w języku polskim, jego instalacja 

na komputerze oraz przedstawienie wymaganych przez producenta oprogramowania 

certyfikatów i/lub atrybutów legalności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia 

legalności oprogramowania przed podpisaniem protokołu odbioru. 

 

Pytanie  3 

Proszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13.11.2018 r. Ze względu na okres świąteczny. 

Prośbę swą motywuję faktem, iż 01.11 był dniem wolnym od pracy, natomiast 02.11 również wiele 

osób miało urlop, a Państwa zamówienie wymaga uzgodnień z dystrybutorem, i producentem sprzętu. 

 

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć zgodnie 

z początkowym wyznaczonym terminem, tj. 08.11.2018r. do godz. 10.00. 

 

Pytanie 4 

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączników do oferty w wersji 

edytowalnej. Ułatwi to przygotowanie oferty zgodnie z wymaganymi SIWZ. 

 

Zamawiający nie praktykuje udostępniania załączników do oferty w wersji edytowalnej 

w związku z powyższym prosimy posiłkować się wersją zamieszczoną na stronie internetowej 

Zamawiającego. 


