
 

 

Odpowiedzi na zadane pytania do zaproszenia do złożenia oferty – usługa polegająca na dostawie i instalacji systemu Rejestracji Czasu Pracy 
na potrzeby Sądu Rejonowego w Węgrowie – A.261-4/2022 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          Węgrów, dnia 28 stycznia 2022 r.  

Sąd Rejonowy w Węgrowie 

ul. Przemysłowa 20 

07-100 Węgrów 

 
Dotyczy: A.261-4/22 

 
Zaproszenie do składania ofert na Usługę polegającą na dostawie i instalacji Rejestracji 

Czasu Pracy na potrzeby Sądu Rejonowego w Węgrowie. 

 

 W związku z wpłynięciem zapytania do postępowania A.261-4/2022 na Usługę 

polegającą na dostawie i instalacji Rejestracji Czasu Pracy na potrzeby Sądu Rejonowego         

w Węgrowie. 

 
Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonych przez 

Zamawiającego stanowiskach komputerowych/ maszynach wirtualnych w celu instalacji 

i konfiguracji oprogramowania zarządzającego systemem RCP, przy udzieleniu przez 

Zamawiającego każdorazowej zgody na takie połączenie np. z wykorzystaniem aplikacji 

typu TeamViewer (licencja w zakresie Wykonawcy)? 

Odpowiedź do pytania 1: 

TAK, dopuszcza. 

 
Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonym przez 

Zamawiającego stanowisku komputerowym/maszynie wirtualnej w celu wykonania 

testów integracji z instancją testową systemu ZSRK, przy udzieleniu przez Zamawiającego 

każdorazowej zgody na takie połączenie np. z wykorzystaniem aplikacji typu TeamViewer 

(licencja w zakresie Wykonawcy) i w czasie trwania testów Zamawiający zapewni dostęp 

sieciowy do punktów dostępowych (endpoints) środowiska testowego ZSRK? 

Odpowiedź do pytania 2: 

TAK, dopuszcza. W czasie trwania testów Zamawiający zapewni dostęp do środowiska 

testowego. 

 
 
 



 

 

Odpowiedzi na zadane pytania do zaproszenia do złożenia oferty – usługa polegająca na dostawie i instalacji systemu Rejestracji Czasu Pracy 
na potrzeby Sądu Rejonowego w Węgrowie – A.261-4/2022 
 

Nadto informuję wszystkich zainteresowanych, że: 

Zaproszenie do składania ofert na Usługę polegającą na dostawie i instalacji 

Rejestracji Czasu Pracy na potrzeby Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzone 

jest w trybie poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 o wartości 

szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty 130 000 złotych. 

 

         Kierownik Zamawiającego 

                             Tomasz Salach 
Dyrektor Sądu Rejonowego 

                             w Węgrowie 
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