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WSZYSCY WYKONAWCY  

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

 

 

Tytuł postępowania 

Dostawa sprzętu IT, audio i sprzętu biurowego w ramach projektu „Azymut na sukces – program wsparcia 

kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi. 

 

 

Poniżej Zamawiający udziale odpowiedzi na pytania od wykonawcy, które wpłynęły w dniu 08.11.2017 r. 

  

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 

komputera? 

 

Odpowiedz na pytanie nr 1 

Zamawiający nie wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 

komputera. 

 

Pytanie 2 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność 

zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzania legalności oprogramowania. Stanowi o tym  

§ 5 ust 2 wzoru Umowy, w którym opisane  są te procedury. 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3  

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 5 ust 2 wzoru 

Umowy zamawiający  przewidział procedury dotyczące kontroli legalności oprogramowania i w takim 

przypadku, Zamawiający „może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o 

weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku 

identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych 
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lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania 

płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i 

oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym 

organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.”. 
 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active 

Directory. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający nie wymaga aby system dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory. 
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