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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu
komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia
zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W dniu 9 października 2018 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuję
treść pytań wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 1.1.:
Dotyczy: Komputery PC 16 szt., lp. nr 1 specyfikacji technicznej.
Zgodnie z treścią załącznika nr I.3.I do

SIWZ

Zamawiający nie wymaga zainstalowania w/w

jednostkach centralnych systemu operacyjnego.
W związku z powyższym prosimy o informację jaki system operacyjny będzie obsługiwał platformę
hardwareową?
Wyjaśnienie 1.1.:
Opis systemu operacyjnego został zawarty w poz. 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
dotyczącego dostawy oprogramowania do sprzętu komputerowego objętego częścią II zamówienia
(załącznik nr I.3.II).
Pytanie 1.2.:
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 Academic 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?
Wyjaśnienie 1.2.:
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania

w zamawianych komputerach systemu

operacyjnego Windows 10 Pro Academic.
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Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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