
 
 
 
 

ZAPYTANIE nr 1 
 
Dotyczy przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do 
Internetu oraz usługi w zakresie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” 
 
Pytania: 

1. W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem jak wyżej, zwracamy się 
z prośbą o wykreślenie wymagania zawartego w Załączniku nr 9 do SIWZ, zgodnie 
z którym do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera (notebooka) 
w zakresie oprogramowania z pkt. 1) i pkt. 2) w Tabeli – Lp. 21 – Oprogramowanie 
dodatkowe. 
Prosimy o dopuszczenie oświadczenia wykonawcy w zamian za ww. oświadczenie 
producenta. 
 

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zarówno dla komputerów 
stacjonarnych jak i notebooków, aby posiadały certyfikat Microsoft, potwierdzający 
poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows 7 i/lub Windows 8? 

 



 
Szczuczyn, dnia 16.12.2013 r. 

Gmina Szczuczyn 
Pl. 1000-lecia 23 
19-230 Szczuczyn 
 
RRI.271.07.2013 

 
Zainteresowani oferenci 

 

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 1 dotyczące 
prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu 
komputerowego wraz z usługą dostępu do Internetu oraz usługi w zakresie realizacji 
projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców 
Gminy Szczuczyn”, udziela następującej odpowiedzi: 
 

Odpowiedzi: 

1. Zamawiający dokona korekty SIWZ w zakresie załącznika nr 9 poprzez modyfikację 
treści pkt 21.2 na następującą: 
W ofercie należy podać producenta oraz nazwę oprogramowania. Do oferty należy 
dołączyć oświadczenie producenta komputera lub oświadczenie dostawcy/wykonawcy-
oferenta, że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym 
sprzętem. 

2. Zamawiający, dopuści jako uzupełnienie dowolne oświadczenia i certyfikaty 
producenta oprogramowania – systemu operacyjnego potwierdzające poprawną 
współpracę z oferowanym hardware. Nie oznacza to jednakże spełnienia warunku w 
zakresie: oświadczenia producenta komputera lub oświadczenie 
dostawcy/wykonawcy-oferenta, że oferowane oprogramowanie jest w pełni 
kompatybilne z oferowanym sprzętem, które należy załączyć do oferty. 
 

 
W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują znacząco treści SIWZ, 
zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca 
i terminu składania ofert pozostają bez zmian. 
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