
 

 
 

 
Powiatowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Opatowie  

ul. Szpitalna 4A, 27-500 Opatów 

PCKTIR.48.16.2020       Opatów dnia 17.11.2020  

Do Wszystkich Wykonawców 

Wyjaśnienia Zapytania ofertowego  

Dot.Zapytania ofertowego Dostawa wyposażenia informatycznego i audiowizulanego 

W związku z pytaniami Wykonawców do przedmiotu zamówienia w aramach Zapytania ofertowego 

Dostawa wyposażenia informatycznego i audiowizualnego Zamawiajaćy wyjaśnia co nasteuje: 

 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego  / oprogramowania biurowego  

nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź 1 

Tak zaoferowana licencja musi być fabrycznie nowa. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe  było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

Odpowiedź 2 

Zgodnie z treścią Opisu przedmiotu zamówienia system operacyjny musi być zainstalowany i nie 

powinien wymagać aktywacji. Zamawiający nie wymaga fabrycznej instalacji oprogramowania 

biurowego. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami 

COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 

uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności 

od dostarczanej wersji? 

Odpowiedź 3 

Zamawiający wymaga, aby atrybuty legalności dostarczanego oprogramowania były zgodne z 

normami producenta dostarczonego oprogramowania 

Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  

Odpowiedź 4 

Tak, w przypadku podjęcia wątpliwości w zakresie jego legalności. 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności? 

Odpowiedź 5 

Tak, w przypadku podjęcia wątpliwości w zakresie jego legalności. 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie za pomocą zewnętrznego napędu DVD podłączonego na 

USB, oraz zewnętrznej karty sieciowej podłączanej na złączu USB ?  

Odpowiedź 6 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie za pomocą zewnętrznego napędu DVD podłączonego na USB, 

w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę napędu zewnętrznego. 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązanie za pomocą zewnętrznej karty sieciowej podłączanej na 

złączu USB. 



 

 
 
Pytanie 7 

Czy zamawiający dopuszcza następującą konfigurację portów USB - Rodzaje wejść / wyjść USB 3.1 

Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB 2.0 1 szt., zamiast Rodzaje wejść / wyjść USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 

2 szt., USB Typu-C - 1 szt.? Port USB Typu-C jest portem nie używanym jako port do podłączania 

akcesoriów. 

Odpowiedź 7 

Tak 

Pytanie 8 

W opisie laptopa jest fragment "Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home lub 

PL (wersja 64-bitowa), z pakietem M Office." Czy oznacza to skrót od Microsoft i dopuszczają 

Państwo wyłącznie pakiet Microsoft Office ? Czy jest to błąd opisowy i dopuszczalny jest jakikolwiek 

pakiet biurowy, w tym Open Office lub Libre Office dostępny bezpłatnie do użytku niekomercyjnego 

? 

Odpowiedź 8 

Zamawiający nie dopuszcza jakiegokolwiek pakietu biurowego, w tym Open Office lub Libre Office 

dostępnego bezpłatnie do użytku niekomercyjnego. Dopuszcza się wyłącznie pakiet Microsoft Office 

na potrzeby działalności Świetlicy Środowiskowej. 
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