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Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu 

Rypińskiego 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1  

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 13.01.2023 r. przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej został złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego, o następującej treści: 

„W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest 

dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zwracamy się do Państwa z uprzejmą 

prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: 

wszystkie zamawiane komputery PC, AIO oraz przenośne. 

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 11 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 Zamawiającego: 

Zamawiający oświadcza, że akceptuje zastosowanie licencji na system operacyjny Windows 10/11 Pro 

Education dostarczane w ramach programu STF („ Shape The Future”),  ale obowiązkiem Wykonawcy w tym 

przypadku będzie zweryfikowanie i zapewnienie legalności zaoferowanego systemu operacyjnego dla konkretnych 

jednostek szkolnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zaakceptuje ww. system operacyjny tylko w przypadku 

gwarantowanej licencji wieczystej tj. pozwalającej na użytkowanie oprogramowania bez ograniczeń czasowych. 

Zamawiający nie akceptuje w zamawianych komputerach systemu operacyjnego na zasadach abonamentu czy 

subskrypcji okresowej. Zgodnie z Załącznikiem nr 1/1 do SWZ  system operacyjny musi współpracować z domeną 

Active Directory, system jest preinstalowany na komputerach, każda jednostka musi posiadać własny klucz licencyjny, 

który jest zapisany trwale w pamięci płyty głównej, a aktywacja odbywa się automatycznie. 

Wyjaśnienia SWZ wiążą Wykonawców od dnia publikacji na stronie prowadzonego postępowania. 
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