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Ogłoszenie nr 2020-575-761

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi
Liczba wyników: 1

Pytanie numer 1, data wysłania 2020-09-05, data opublikowania 2020-09-08

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa 
sprzętu komputerowego, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej 
zadane pytanie dotyczące oprogramowania: komputery przenośne 24 szt.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieakty-
wowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producen-
ta komputera?

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 orygi-
nalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdza-
jącej legalność dostarczonego oprogramowania? 

Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych pro-
gramów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego 
legalności?

Pytanie 6, data wysłania 2020-09-07
Czy Zamawiający dopuści laptopy z systemem Microsoft Windows 10 Pro Education?

Pytanie 7, data wysłania 2020-09-08
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Czy Zamawiający dopuszcza napęd DVD-RW zewnętrzny USB , z uwagi na bardzo ograniczoną na rynku 
dostępność laptopów z napędem wbudowanym , co znacznie ogranicza uczciwa konkurencję ?

Udzielono odpowiedzi

Pytanie  1
Tak
Pytanie  2
Tak
Pytanie 3
Tak
Pytanie 4
Tak
Pytanie 5
Tak
Pytanie 6
Zamawiający informuje, że przy składaniu oferty należy kierować się specyfikacją zamieszczoną w 
zapytaniu ofertowym.

Pytanie 7 
 Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zewnętrznego napędu DVD-RW.  


