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Warszawa, dnia 21 października 2020 r. 

 

 

Dotyczy zamówienia pn.:  

Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wyprodukowanych nie wcześniej niż 

01.01.2020 r. 

Zadanie "Edukacja kulturalna online", przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturalnej pn. 

Edukacja kulturalna online. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

kultura dostępna. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera 

 

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?  

Odpowiedź: 

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

atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA). 

 

Pytanie nr 6: Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta 

procedura?  

Odpowiedź: 

Legalność zainstalowanego opogramowania będzie sprawdzona po dostarczeniu sprzętu. Sprawdzenie 

legalności odbędzie się w siedzibie zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od momentu dostarczenia 

sprzętu. Weryfikacja odbędzie się poprzez sprawdzenie kluczy produktów online. 

 

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury 

odbioru?  

Odpowiedź: 
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Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. 

 

Pytanie  nr 8: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia fabrycznie nowego komputera przenośnego, 

który jest oryginalnie zapakowany (zaplombowany) przez producenta?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z OPZ - fabrycznie nowy, ale opakowanie nie musi być zaplombowane. 

 

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komputera przenośnego z gwarancją minimum 

36 miesięcy świadczoną przez producenta? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia komputera przenośnego z gwarancją minimum 36 miesięcy 

świadczoną przez producenta 

 


