
POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30 

tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;  

Znak sprawy: CUW.262.78.2022.ASK      Kędzierzyn-Koźle, 29.11.2022 r. 

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  

Dotyczy postępowania na: Świadczenie usług informatycznych  
dla Jednostek Zamawiających w roku 2023 

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej:  

Pytanie 1 
Proszę o podanie poniższych danych: 

1. Godziny i dni tygodnia, w których świadczona ma być obsługa informatyczna 
2. Lokalizacje w których mają być świadczone usługi 
3. Proszę podać ilość: 

a. komputery/ laptopy 
b. Ilość aktywnych laptopów równa jest ilości pracowników w placówce na dzień  
c. Ilość komputerów stacjonarnych 
d. jaka wersja systemu operacyjnego jest zainstalowana np. Windows 10 
e. jaka jest zainstalowana wersja oprogramowania biurowego, np. MS Office 365 
f. jaka jest liczba urządzeń peryferyjnych tj. np. drukarki, skanery, faxy 

4. Proszę podać ilość oraz model 
a. serwery fizyczne u Zamawiającego  
b. urządzenia sieciowe jak np. router, switche, access pointy 

5. W jaki sposób rozwiązana jest kwestia backupów?  
6. Czy posiadają Państwo wdrożoną Microsoft Active Directory? 
7. Jakie oprogramowanie antywirusowe jest używane? 
8. Dodatkowe systemy, oprogramowanie i urządzenia wchodzące w skład obsługi informatycznej. 

 
Odpowiedź 1   
Zamawiający informuje, iż usługa informatyczna ma być świadczona w godzinach pracy Jednostek 
Zamawiających, Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi: do 2 godzin – zgłoszenie w godz. od 7.00 
do 16.00, do 8 godzin – zgłoszenie w godz. od 16.00 do 7.00 
Ponadto Zamawiający jest w posiadaniu tylko poniższych danych (stan na 01-01-2022):  

Lp. Jednostka Zamawiająca 
Ilość komputerów 

(laptopy + komputery stacjonarne) 

1. 
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy 
ul. Ignacego Krasickiego 10, 47-206 Kędzierzyn - Koźle 

77 szt. komputerów 

2. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu  
ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

ul. Judyma 5, 47-220 
Kędzierzyn-Koźle – 
 2 szt. komputerów 

ul. Skarbowej 4,  
47-200 Kędzierzyn-Koźle - 25 szt. 
komputerów 

3. 
Bursa Szkolna  
ul. Piastowska 19, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

5 szt. komputerów stacjonarnych  
2 szt. laptopów 

4. 
Powiatowe Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych ul. Skarbowa 8, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

3 szt. komputery stacjonarne  
8 szt. laptopów 
7 szt.  laptopów – własność PCPR, użytkownik DD 

5. 
Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu  
ul. Zielna 1, 47-230 Kędzierzyn-Koźle 

8 szt. komputerów 

6. 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  
ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

23 szt. komputery/laptopy 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie 
zobowiązany do przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji sprzętu posiadanego przez poszczególne 
Jednostki Zamawiające.  
Niniejsza informacja stanowi integralną część Zapytania ofertowego. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać pod 
uwagę powyższą odpowiedź.  
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