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ZSB. 343.12.2011       Rybnik dn. 17.10.2011r. 
 
 
 
      Do wszystkich uczestników postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  
 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANY TRE ŚCI 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby 
dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku  
 
___________________________________________________________________________ 

W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie na 
podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych 
zwanej dalej Ustawą, wyjaśniam:  

 
Pytanie 1 
 

W opisie specyfikacji, punkt 4 i 6 piszecie państwo: 
 
SYSTEM OPERACYJNY - 
Windows 7 Home Premium 64 bit (Zamawiający z uwagi na 
wdrożony system Vulcan, Autocad wymaga dostawy 
oprogramowania ( system operacyjny oraz pakiet 
biurowy), który zapewni pełną możliwość i zgodność 
współpracy z już istniejącymi aplikacjami.) 
 
Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji, co zamawiający rozumie przez stwierdzenie „pakiet 
biurowy” w opisie SYSTEMU OPERACYJNEGO ?  
Jak wiadomo żaden z systemów operacyjnych na rynku nie posiada zaimplementowanego 
pakietu biurowego i nie moze być on jego parametrem. 
 
Jeżeli zamawiający chce aby komputer posiadał „pakiet biurowy” prosze to w sposób 
jednoznaczyn napisać w specyfikacji jako parametr komputera (a nie systemu operacyjnego). 
 
Odpowiedź. 
 

Zamawiający z uwagi na wdrożony system Vulcan, Autocad wymaga dostawy 
oprogramowania ( system operacyjny ), który zapewni pełną możliwość i zgodność 
współpracy z już istniejącymi aplikacjami. 
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Pytanie 2 
 
W załączniku nr 4 punkcie 4 Zamawiający napisał: 
„ … Windows 7 Home Premium 64-bit  (Zamawiający z uwagi na wdrożony system Vulcan, 
Autocad wymaga dostawy oprogramowania ( system operacyjny oraz pakiet biurowy), który 
zapewni pełną możliwość i zgodność współpracy z już istniejącymi aplikacjami.) 
Prosimy o wskazanie obecnie wykorzystywanego oprogramowania  biurowego? 
 
Odpowiedź. 
 
Pakiet biurowy OpenOffice zapewni pełną zgodność współpracy z już istniejącymi 
aplikacjami. 
 
Pytanie 3 
 
Strona 4 SIWZ, pkt. X.9.ppkt 9.4 Zamawiający napisał: 
„Zamawiający z uwagi na wdrożony system Vulcan, Autocad wymaga dostawy 
oprogramowania ( system operacyjny oraz pakiet biurowy), który zapewni pełną możliwość i 
zgodność współpracy z już istniejącymi aplikacjami.” 
Prosimy o informację czy Wykonawca ma dostarczyć ww pakiet tylko do komputera 
przenośnego czy też do komputerów stacjonarnych? 
 
Odpowiedź. 
 
Z uwagi na zmianę SIWZ  Zamawiający nie wymaga dostarczenia pakietu biurowego.  
 
Zmiana treści SIWZ 
 
W rozdziale X  pkt.9.4  na stronie 4  SIWZ zdanie:  
 
„Zamawiający z uwagi na wdrożony system Vulcan, Autocad wymaga dostawy 
oprogramowania ( system operacyjny oraz pakiet biurowy), który zapewni pełną możliwość i 
zgodność współpracy z już istniejącymi aplikacjami.” 
 
otrzymuje brzmienie: 
 
„Zamawiający z uwagi na wdrożony system Vulcan, Autocad wymaga dostawy 
oprogramowania ( system operacyjny ), który zapewni pełną możliwość i zgodność 
współpracy z już istniejącymi aplikacjami.” 
 
W załączniku nr 4 do SIWZ  Lp. nr 4 na stronie 23  zdanie: 
 
„SYSTEM OPERACYJNY -  
Windows 7 Home Premium 64 bit (Zamawiający z uwagi na wdrożony system Vulcan, 
Autocad wymaga dostawy oprogramowania ( system operacyjny oraz pakiet biurowy), który 
zapewni pełną możliwość i zgodność współpracy z już istniejącymi aplikacjami.)” 
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otrzymuje brzmienie: 
 
„SYSTEM OPERACYJNY -  
Windows 7 Home Premium 64 bit (Zamawiający z uwagi na wdrożony system Vulcan, 
Autocad wymaga dostawy oprogramowania ( system operacyjny), który zapewni pełną 
możliwość i zgodność współpracy z już istniejącymi aplikacjami.)” 
  
W załączniku nr 4 do SIWZ  Lp. nr 6  na stronie 24 zdanie: 
 
„SYSTEM OPERACYJNY -  Windows 7 Home Premium PL 32 bit (Zamawiający z uwagi 
na wdrożony system Vulcan, wymaga dostawy oprogramowania ( system operacyjny oraz 
pakiet biurowy), który zapewni pełną możliwość i zgodność współpracy z już istniejącymi 
aplikacjami)” 
 
otrzymuje brzmienie: 
 
„SYSTEM OPERACYJNY -  Windows 7 Home Premium PL 32 bit (Zamawiający z uwagi 
na wdrożony system Vulcan, wymaga dostawy oprogramowania ( system operacyjny), który 
zapewni pełną możliwość i zgodność współpracy z już istniejącymi aplikacjami)” 
 
 
 
 
Przedmiotowe wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ są wiążące dla uczestników 
postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.  
Informujemy ponadto, że w dniu 17.10.2011r. Zamawiający dokonał zmiany treści 
SIWZ i  wydłu żył termin składania ofert  do dnia 21.10.2011 do godz. 10.00 . 
 
 


