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Rawa Mazowiecka, dnia 16.04.2013 r. 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  

w Rawie Mazowieckiej  

96-200 Rawa Mazowiecka,  

ul. Zwolińskiego 46  

 

 

    Treść zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego  

dotyczy przetargu nieograniczonego na:  

dostawę i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów „Dobry zawód 

to skarb” oraz „Kompetencje dla przyszłości” realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

W dniu 15 kwietnia 2013r. wpłynęło do Zamawiającego: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej pytanie dotyczące zamówienia publicznego  

na dostawę i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów „Dobry 

zawód to skarb” oraz „Kompetencje dla przyszłości” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 nr 113 

poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcy oraz udostępnia treść zapytań jakie wpłynęły do 

Zamawiającego w postępowaniu wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego na stronie internetowej www.rawa-

kopernik.pl 

I. Treść zapytań oraz odpowiedź Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy do SIWZ 

Pytanie 1.  

Dotyczy Części 7 –Sprzęt komputerowy do pracowni mechatronicznej 

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 Laptop – w wymaganych parametrach dopuszcza uchylenie podpunktu:  

• „Preinstalowany system operacyjny Windows 8 PRO” 

Powyższe pytanie jest o tyle zasadne, iż w punkcie 3 – Oprogramowanie, Zamawiający wymaga system 

operacyjny Windows 7 Professional 32 bit. 

Spełnienie obydwu punktów, powoduje zdublowanie się licencji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w parametrach wymaganych w pozycji nr1-laptop dopuszcza możliwość uchylenia podpunktu: 

• „Preinstalowany system operacyjny Windows 8 PRO”. 

Z uwagi na fakt, że podobna sytuacja ma miejsce w Cześć 1 -  Sprzęt do pracowni hotelarsko-informatycznej 

Zamawiający dopuszcza także w tej części możliwość uchylenia podpunktu: 

 „Preinstalowany system operacyjny Windows 8 PRO” w odniesieniu do pozycji 1-Komputer laptop. 

 

Zamawiający informuje że powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ a przy tym z uwagi 

na zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu 

składania ofert. 

Zatwierdziła: 

Agata Lipska 

 


