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Wszyscy  

Wykonawcy 

 
Na podstawie art. 284, pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019) Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły 
w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym pn.:. „Dostawa sprzętu komputerowego, 
audiowizualnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kompetencje na +” 
 
Pytanie 1. 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 przenośnych – 13 szt. (A) 
Pytanie 1. 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? 
Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem że zaproponowany system spełnia 
pozostałe wskazane w szczegółowym opisie zamówienia parametry i funkcjonalności. 
 
Pytanie 2. Zamawiający w OPZ monitora interaktywnego wymaga: 
a. Wraz z urządzeniem dostarczyć oprogramowanie, które pozwoli na przygotowanie treści lekcji, jej 
wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację po ich zakończeniu. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje 
musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez kilka 
programów, które w sumie realizują wymaganą funkcjonalność.   
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie spełniające taką funkcjonalność lecz jako osobne 
oprogramowanie? Opis oprogramowania wskazuje tylko i wyłącznie aplikacje producenta SMART co 
znacząco ogranicza zastosowanie oprogramowania równoważnego. Zgodnie z tym co zamawiający 
napisał w treści zapytania ofertowego „Postępowania publiczne powinny być prowadzone z zasadą 
konkurencyjności z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania Dostawców,  
efektywności, jawności i przejrzystości. „Natomiast opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie 
wskazuje na jednego producenta na rynku. Dodatkowo czy zamawiający zdaje sobie, że 
oprogramowanie które opisuje posiada wyłącznie licencję na rok i co roku będzie musiał ponosić koszty 
z wykupieniem kolejnej licencji co wygeneruje dodatkowe koszty. Wnioskuje o dopuszczenie jako 
rozwiązania równoważnego oprogramowania dodatkowego spełniającego możliwości przygotowania 
lekcji oraz ćwiczeń. Dodatkowo prosiłbym o wprowadzenie zapisu:. „Wykonawca musi dostarczyć  
oprogramowanie z licencją bezterminową” Jest to korzystny zapis uwzględniając potrzeby  
zamawiającego, gdyż w większości wypadków zamawiający nie będzie w stanie przez kolejne lata 
finansować oprogramowania którego łączna wartość wyniesie kilka tysięcy złotych rocznie na wszystkie 
monitory. Co za tym idzie po roku czasu funkcjonalność monitora nie będzie spełniała minimalnych 
wymagań zamawiającego. Dodatkowo dostęp do ponad 500  lekcji jest również wymagany jedynie przez 
okres trwania licencji czyli 1 rok. Proponuje usunięcie tego zapisu ponieważ tak jak wyżej po roku czasu 
dostęp do portalu zawierający te lekcje zostanie zablokowany i w związku z powyższym zamawiający 
będzie zobowiązany wykupić dostęp na kolejne lata gdyż sprzęt nie będzie posiadał wymaganej na 
dzień dzisiejszy funkcjonalności. Wnioskuje o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego sprzętu  
posiadającego wszystkie inne parametry techniczne oraz funkcje uwzględniając zmiany o  
których zostało napisane powyżej. 
Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający dopuszcza realizację wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia funkcji przez kilka programów, które w sumie realizują wymagane funkcjonalności. 
Zamawiający wymaga także aby dostarczone oprogramowanie wraz z monitorem interaktywnym, 
posiadało licencję bezterminową. Ponadto rezygnuje się z wymogu dostępu do ponad 500 lekcji. 
Zamawiający rezygnuje także z funkcjonalności, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 3.   
 



Pytanie 3. W związku z opublikowanym pytaniem, prosimy o udzielenie wyjaśnień w kontekście opisu 
przedmiotu zamówienia, konkretnie monitora interaktywnego. Obecny OPZ uniemożliwia zaoferowanie 
jakichkolwiek innych monitorów niż produktów marki Smart. Prosimy o dostosowanie opisu przedmiotu 
zamówienia tak by była możliwość uczciwej konkurencji, czyli przeprowadzenia postępowania zgodnie 
z wymaganiami UZP. Tym bardziej, że wiele z wskazanych poniżej opisów funkcjonalności jest możliwa 
do wykonania w inny sposób, a nie dokładnie taki jak wybrzmiewa w wymaganiu. 
Prosimy zatem o usunięcie kilku zapisów z OPZ monitora interaktywnego i jego oprogramowania: 
- Gniazdo podłączeniowe: USB typu C; 
- Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez więcej niż jedno oprogramowanie. 
- Przesuwanie palcem w lewo lub w prawo na pustym fragmencie strony w celu przejścia do kolejnej lub 
poprzedniej strony, 
- Potrząśnięcie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub potrząśniecie obiektem 
zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na elementy składowe. 
- Oprogramowanie do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na wstawienie przez użytkowników 
tabel bezpośrednio do treści lekcji. Program pozwala przekształcić odręcznie narysowane tabele na 
tabele, które są już wstępnie sformatowane, na podstawie przekształcanego szkicu. 
- Program musi zawierać kartę właściwości, która pozwala z jednego miejsca modyfikować style tekstu, 
animacje obiektów, efekty wypełnienia kształtów i style linii. 
- Aplikacja musi zawierać wyświetlanie obrazów 3D. 
- Program musi zawierać narzędzie do nagrywania i przechowywania, być w stanie dodać do nagrania 
znak wodny z znacznikiem czasu, informacją o dacie lub logo szkoły. 
- Musi zawierać narzędzie pisaka, który pozwala rysować kreską wyglądające jak ślad kredki świecowej 
w dowolnym kolorze. 
- Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do gotowych zasobów do nauki w społecznościowej witrynie 
internetowej. 
- Dla użytkowników programu musi być zapewniony dostęp do co najmniej 500 lekcji. 
Zamawiający nie jest chyba również świadomy, że oprogramowanie Smart Learning Suite, które jako 
jedyne umożliwia wszystkie wymagane funkcjonalności nie jest oprogramowaniem z licencją wieczystą. 
Tj. zapewnia dostęp do pełnej funkcjonalności jedynie przez rok od zakupu monitora. Potem wymagana 
jest opłata (kilkaset złotych rocznie za każdą licencję / monitor. 
W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego na powyższe, zastrzegamy sobie prawo do 
weryfikacji przedstawionych ofert cenowych pod kontem różnorodności zaproponowanych rozwiązań i, 
w razie podejrzenia nieprawidłowości w postępowaniu, skierowania do kontroli odpowiednim 
instytucjom nadzorującym prawidłowość przeprowadzania zamówień publicznych (w tym kontroli 
doraźnej UZP). 
Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający rezygnuje z funkcjonalności wskazanych w w/w pytaniu. 
 
Pytanie 4. Dotyczy części A poz. Monitor interaktywny - Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie 
stawki vat 0% w poz. Monitor interaktywny mając na uwadze ustawę o podatku od towarów i usług z 
dnia 11.03.2004 r. ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.106 z późn.zm.) na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 
26 w sprawie wykorzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów 
i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania? Czy zamówienie wymienionego sprzętu 
komputerowego jest związane z realizowaną przez daną placówkę działalnością dydaktyczną. 
Odpowiedź na pyt 4: Zamówienie wymienionego sprzętu komputerowego jest związane z działalnością 
edukacyjną Szkoły Podstawowej w Fałkowie oraz w Czermnie. Wykonawca może skorzystać z 
preferencyjnej stawki podatku Vat jeżeli spełni warunki określone w art. 83 Ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106 z późn.zm.) 
 
 
Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany nie wpływają na termin składania ofert 
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