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Działoszyce, 28.07.2021 r. 

 

 

INFORMACJA 

 

dla Wykonawców nr 1 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

Dostawa wyposażenia do dwóch świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach, dla potrzeb 

projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania oraz 

modyfikuje treść SWZ: 

 
 
Pytanie nr 1: 
Proszę o wskazanie prawidłowych ilości sprzętu dla zadania nr 6. 
W załączniku nr 6_SOPZ jest tylko i wyłącznie jedna pozycja dotycząca "Wyposażenie do PWD: komputer (20 
sztuk) wykorzystywany do prowadzenia zajęć z kompetencji cyfrowych", natomiast w SWZ, w rozdziale III, pkt 1 
Zadanie 6 opisane jest w następujący sposób - "Wyposażenie do PWD Z Dzierążni: komputer (20 sztuk) 
wykorzystywany do prowadzenia zajęć z kompetencji cyfrowych 
Wyposażenie do PWD z Dziekanowic: komputer (10 sztuk) wykorzystywany do prowadzenia zajęć  
z kompetencji cyfrowych". 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że ma być łącznie 30 sztuk komputerów, zgodnie z SWZ tj. dot. zadania nr 6 

dostawa w różnych terminach: 

1. Wyposażenie do PWD Z Dzierążni: komputer (20 sztuk) wykorzystywany do prowadzenia zajęć z 

kompetencji cyfrowych 

2. Wyposażenie do PWD z Dziekanowic: komputer (10 sztuk) wykorzystywany do prowadzenia zajęć z 

kompetencji cyfrowych. 

 
Pytanie nr 2: 
Wymagacie Państwo 20 szt. nowego nieużywanego bezterminowej licencji oprogramowania (wersja eukacyjna) 
w wersji pudełkowej (BOX). 
Oferowane licencje muszą pozwalać na korzystanie z oprogramowania przez Jednostki Samorządu 
Terytorialnego. (...) 
Należy zauważyć, iż nie ma wersji edukacyjnej BOX (wersja pudełkowa). Nie istnieje taki produkt. Wersja 
Edukacyjna jest tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Ponadto wersja edukacyjna jest rejestrowana na 
konkretną szkołę lub placówkę edukacyjną - nie ma możliwości wykorzystywania jej przez różne jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Prosimy o informację kto będzie użytkownikiem komputerów i jaką licencję Państwo konkretnie wymagają.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że oprogramowanie zakupione przez jst (Gmina Działoszyce) nie może być  

w wersji edukacyjnej. Wersja edukacyjna dot. wyłącznie organów będących placówką oświatową. 
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Pytanie nr 3: 
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu 
komputerowego, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane 
pytanie dotyczące oprogramowania komputerów stacjonarnych i przenośnych (Część 5,6). 
 
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 10 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? 
Prosimy o informację kto będzie użytkownikiem komputerów i jaką licencję Państwo konkretnie wymagają. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że oprogramowanie zakupione przez jst (Gmina Działoszyce) nie może być  
w wersji edukacyjnej. Wersja edukacyjna dot. wyłącznie jednostek edukacyjnych typu przedszkola, 
szkoły podstawowe, zawodowe i średnie. Świetlica środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego nie 
należącą do organów będących placówkami oświatowymi. 
 
 

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Zamawiający przesuwa termin składania  

i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin to 03.08.2021 r. 

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w: 

 

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do 
dnia 01.09.2021 r. 

 
2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 03.08.2021 r. do godz. 
09:00. 

 

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 03.08.2021 r. do godziny 12:00. 

 


