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ZAMAWIAJĄCY -  
GMINA BOGATYNIA 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 

___________________________________________________________________________ 
Nr zamówienia:                                                                                   Bogatynia, dnia 02.10.2017r. 
IZO. 271.21.2017.MA 
Dotyczy pisma z dnia 02.10.2017r.  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ     

 

      Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP pod Nr 594290-N-2017 oraz  
na stronie internetowej Zamawiającego (data zamieszczenia – 28.09.2017r.) na Dostawę 
komputerów przenośnych, szafek mobilnych do laptopów oraz zestawów klocków edukacyjnych 

 
 
Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(t.j.  Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zawiadamia  że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęły 
następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie: 
 

1. Zamawiający wymaga systemu operacyjnego, cyt. „Windows 10 lub równoważny”. 
Z powyższego wynika, że komputery mogą mieć zainstalowany „Windows 10” w podstawowej wersji 
licencyjnej (typu „Home”). 
Analizując jednak zapisy, które obowiązują w sytuacji, gdyby Wykonawca chciał zaoferować system 
równoważny należy stwierdzić, że zapisy o równoważności wskazują na system typu Windows 
Professional i tym samym wykluczają dopuszczony w zapisie wyżej system typu Home. Powyższe zapisy 
są więc ze sobą sprzeczne i wprowadzają zamieszanie. 
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy Zamawiający wymaga aby komputery posiadały system operacyjny 
spełniający podane przez Zamawiającego wymogi równoważności? 
 
2. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? Zdarzają się nieuczciwi Wykonawcy 
dostarczający sprzęt z używaną, przeniesioną z innego urządzenia lub nielegalną wersją systemu,  
co w istotny sposób narusza zapisy licencyjne producenta systemu. 
 
 
Odpowiadając na powyższe pytania Zamawiający informuje, iż: 
 

Ad. 1.  Tak – Zamawiający wymaga aby komputery posiadały system operacyjny spełniający podane  
w pkt 3.2. SIWZ wymogi dotyczące równoważności. 
 
Ad.2.  Tak – Zamawiający Wymaga, aby dostarczony system operacyjny był fabrycznie nowy, zgodnie  
z pkt. 3.4. SIWZ. 
 
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i należy stosować je odpowiednio. 
 

                                                                                                         W imieniu Zamawiającego 
                                           BURMISTRZ 
                                                                                                                   Miasta i Gminy Bogatynia 
 
 
 
                                                                                                                   mgr Andrzej Grzmielewicz 
Otrzymują: 

1. zamieszczono - strona internetowa www.bogatynia.pl 
2. aa 
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