
„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 
Jelcz Laskowice, dnia 15.11.2019 r. 

 

 

Do wszystkich wykonawców 

biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Nazwa zadania: „Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły  

w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18”. 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  Zamawiający 

przekazuje treść zapytania Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią:  

 

Zapytanie 1 

Czy zamawiający dopuści serwer który będzie posiadał 16 rdzeni i 24 wątki gdyż przy 

tej ilości stanowisk taka moc serwera będzie wystarczająca, dodatkowo zamawiający 

spełni wymogi licencyjne jeśli chodzi o oprogramowanie Windows Serwer 2019 gdyż 

w postępowaniu została wpisana ilość 16 rdzeni przy oprogramowaniu Windows 

Serwer 
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Ad. 1 

Zamawiający informuje, iż  dopuszcza serwer , który będzie posiadał 16 rdzeni i 24 

wątki. 

 

Zapytanie 2 

Jeśli zamawiający pozostawia w pierwotnym brzmieniu specyfikację serwera to 

mamy pytanie czy zamawiający chce zgodnie z zapisami w postępowaniu zakupić 

oprogramowanie Windows Serwer Standard 2019 w ilości na 16 rdzeni co sugeruje 

zapis  ale informujemy iż zgodnie z prawem Licencyjnym Microsoft zamawiający nie 

będzie miał prawa do zainstalowania go na w/w serwerze posiadającym 24 rdzenie 

 

Ad. 2 

Zamawiający wyjaśnia, iż zmienia treść specyfikacji technicznej dot. serwera  

( dopuszcza się serwer , który będzie posiadał 16 rdzeni i 24 wątki ). 

 

Zapytanie 3 

Czy zamawiający dopuści serwer który będzie posiadał 16 rdzeni i 24 wątki gdyż przy 

tej ilości stanowisk taka moc serwera będzie wystarczająca, dodatkowo zamawiający 

spełni wymogi licencyjne jeśli chodzi o oprogramowanie Windows Serwer 2019 gdyż 

w postępowaniu została wpisana ilość 16 rdzeni przy oprogramowaniu Windows 

Serwer 

W treści specyfikacji serwera jest wpisana treść  wraz z konfiguracją , zgodnie  

z powyższym pytaniem dotyczących ilości rdzeni jeśli zamawiający nie zmieni zapisu 

ilości rdzenie instalacja systemu Windows Serwer 2019 licencjonowanego na 16 

rdzeni nie jest zgodna z prawem a tym samym konfiguracja niemożliwa. 

 

Ad.3 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, zmieni treść 

specyfikacji technicznej serwera (dopuszcza się serwer , który będzie posiadał 16 

rdzeni i 24 wątki ). 
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Zapytanie 4 

Stanowisko nauczycielskie typu AIO – w opisie stanowiska widnieje teks wraz  

z konfiguracją , pytanie do zamawiającego o jaką konfigurację chodzi gdyż 

zamawiający nie wyspecyfikował systemu operacyjnego dla tego urządzenia więc 

zgodnie z powyższym komputer zostanie dostarczony bez systemu a tym samym 

konfiguracja systemowa nie jest możliwa 

 

Ad. 4 

Zamawiający informuje, iż dodaje do specyfikacji technicznej stanowiska 

nauczycielskiego typu AIO –  „ wraz z systemem operacyjnym” 

 

Zapytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza monitor o przekątnej większej niż 19,5” 

 

Ad. 5 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza monitor o przekątnej większej niż 19,5 ‘’ 

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

 

1. w pkt. 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT przyjmuje 

brzmienie: 

12.10  Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić  

w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez 

uszkodzenia koperty. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 
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Pieczątka firmowa Wykonawcy 

wraz z adresem i numerem telefonu 

 Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu-Laskowicach 
ul. Techników 26 

55-220 Jelcz-Laskowice 

 

Oferta na zadanie:  

Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu 

pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy, 

Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18 

 

 

CZĘŚĆ ………. ZAMÓWIENIA 

 

„Nie otwierać przed dniem 21.11.2019r., godz. 14.30” 

 

 

 

2. w pkt. 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, które 

na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) przyjmuje brzmienie: 

13.1 Oferty należy składać do 21.11.2019 r., do godz. 14.00 w siedzibie 

Zamawiającego, ul. Techników 26, 55-220 Jelcz Laskowice  - sekretariat. 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 

13.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2019 r., o godz. 14.30 w siedzibie 

Zamawiającego: ul. Techników 26, 55-220 Jelcz Laskowice  - sala 107 

 

Zamawiający informuje również, iż na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 

2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) opublikował zmianę ogłoszenia wynikającą 
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z ww. zmian wprowadzonych w treści SIWZ , w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, w dniu 15.11.2019 r. , pod numerem   540245865-N-2019 z dnia 

15-11-2019 r.      

 

 

 

…………………………………………….. 

(Kierownik Zamawiającego) 

 

 


