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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

CRK.2610.1.2023                                                               Bełchatów, 2023.02.16 

 
Dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu         

              i wyposażenia do 3 pracowni: automatyki, spawalnictwa, OZE –  

              prowadzonego z podziałem na Część 1,2,3 w trybie przetargu    

              nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-  

              Prawo zamówień publicznych. 

 

 

     Działając na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo 

zamówień publicznych, zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań do ww. 

postępowania. 

 

                Pytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 14.02.2023 r. 

1. Dotyczące oprogramowania: zadanie nr 1 - oprogramowanie biurowe 26 szt. 

 

Pytanie 1 

 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego, 

nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

Pytanie 2 

 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie 

zainstalowane przez producenta komputera? 

 

 

Pytanie 3 

 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji 

oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta 
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oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego 

legalności?"  

 

Odpowiedzi: 

 

Ad.1 

Tak, zaoferowana licencja na dostarczone oprogramowanie musi być fabrycznie 

nowa. 

Ad.2 

Nie jest to wymagane. 

 

Ad.3 

Tak, oprogramowanie może zostać zweryfikowane pod kątem oryginalności. 

 

2. Zapytanie odnośnie składania ofert na wyposażenie pracowni spawalniczej 

cz3 

 

Czy jest możliwość składania oferty częściowej tj czy OPZ część 3_pracownia 

spawalnicza można pominąć pkt 12 Instalacja odciągowo filtracyjna przewidziana 

dla 5 stanowisk spawalniczo szlifierskich 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie z podziałem na Część: 1,2,3.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części został wskazany                 

w dokumentacji postępowania, zamieszczonej na stronie prowadzonego 

postępowania pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie
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Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz zgodnie ze wzorem Formularza cenowego- stanowiących załączniki 

do SWZ. 

 

 

                                                           Przewodniczący komisji przetargowej 

                                                                                                     

                                                                             Marcin Kubat 

 

Otrzymują: 

1. https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie 

2.a/a 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie

