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Wykonawcy wszyscy

dot' Postepowanio w trybie zapytonio ofertowego na dostowq sprzQtu komputerowego i okcesori1w
komputerowych

W wy2ej wymienionym postgpowaniu prowadzonym w trybie zapytariaofertowego w dniu 1g.07.201 gr.
wptynety py,tania.

Kuratorium oswiaty w Katowicach przekazuje tresi pytah wrazz odpowiedziami.

,,W nawiqzaniu do ogloszonego przez Pafistwa ww. postepowania, kt6rego przedmiotem jest dostawa
sprzqtu komputerowego, dzialajqc na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia Zg.Ot.2}O4prawo Zamdwie6
Publicznych, zwracamy siq do Paristwa z uprzejmq pro5bq o udzielenie odpowiedzi na poni2ej zadane
pytania dotyczqce oprogramowania: komputery pC 14 szt.

Pytanie 1
Czy Zamawiajqcy wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego, nieu2ywanego
oraz nieaktywowanego nigdy wczeSniej na innym urzqdzeniu?
Pytanie 2
czy Zamawiajqcy wymaga aby oprogramowanie bylo dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi
atrybutami legalno$ci, na przyklad z tzw, naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami CoA
(certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzetu lub innq formq uwiarygodniania
oryginalnoSci wymaganE przez producenta oprogramowania stosownq w zale2noSci od dostarczanej
wersji?

Pytanie 3

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiajqcy przewiduje zastosowanie procedury sprawdzajqcej
legalno6i zainsta lowanego oprogramowania?
Pytanie 4

Czy zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo6i przeprowadzenia weryfikacji oryginalnoSci dostarczonych
program6w komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?,,

Odpowiedi na pytanie 1:

Zamawiajqcy wymaga fabrycznie nowych: systemu operacyjneg o oraz pakietu biurowego - nieuzywanych
oraz nieaktywowanych nigdy wczeiniej na innym urzqdzeniu.

Odpowiedi na pytanie 2:

Zamawiajqcy wymaga aby oprogramowanie bylo dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi
atrybutami legalnoSci, na przyklad z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami coA
(Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzgtu lub innq formq uwiarygodniania
oryginalnoSci wymaganq przez producenta oprogramowania stosownE w zale2no6ci od dostarczanej
wersji.

Odpowiedi na pytanie 3:

w momencie odbioru towaru Zamawiajqcy przewiduje zastosowanie procedury sprawdzajqcej legalnoSi
za instalowa nego oprogramowania.

Odpowiedi na pytanie 4:

Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo6i przeprowadzenia weryfikacji oryginalnoSci dostarczonych program6w
komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.
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