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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem” 

 

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 
 

 

W dn. 11.07.2014r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania Wykonawcy: 

 

• Pytanie nr 1: 
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia – Oprogramowanie użytkowe. 

Prosimy o doprecyzowanie warunków równoważności dla oprogramowania użytkowego tj. 

jakie składowe ma zawierać pakiet oprogramowania użytkowego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Oprogramowanie użytkowe składać się ma co najmniej z następujących składników: 

1. Edytor tekstu: 

- pozwalający na rozbudowane formatowanie akapitów i tworzenie rozdziałów; 

- wyposażony w funkcję sprawdzania pisowni w języku polskim z automatyczną korektą 

błędów oraz umożliwiający sprawdzanie pisowni w dokumencie w którym użyto kliku 

języków; 

- umożliwiający wydrukowanie kilku stron dokumentu na jednej kartce papieru; 

- umożliwiający wykorzystanie szablonów ze stałymi fragmentami odpowiednio 

sformatowanego tekstu, tabel, nagłówka i stopki do wielokrotnego wykorzystania; 

- umożliwiający tworzenie spisu treści oraz indeksów alfabetycznych, ilustracji i tabel. 

2. Arkusz kalkulacyjny: 

- umożliwiający wpisywanie danych liczbowych do komórek i wykonywanie na nich 

zaawansowanych operacji; 

- umożliwiający, dzięki wbudowanym w arkusz funkcjom, przeprowadzanie profesjonalnych 

analiz finansowych z możliwością ich drukowania, zapisywania, publikowania i wysyłania; 

- pozwalający na wizualizację danych w postaci graficznych wykresów. 

3. Program do grafiki prezentacyjnej: 

- zawierający intuicyjny interfejs do tworzenia poszczególnych slajdów pokazu; 

- umożliwiający prezentowanie na ekranie monitora oraz drukowanie przygotowanych 

materiałów. 

 

• Pytanie nr 2: 
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia – Oprogramowanie użytkowe. 

Czy zamawiający wymaga licencji bezterminowej? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Licencja na korzystanie z oprogramowania biurowego udzielana Zamawiającemu musi być 

udzielona na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich. 



 

 

• Pytanie nr 3: 
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia – Oprogramowanie użytkowe. 

Jakie typy plików powinien obsługiwać pakiet oprogramowania użytkowego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wymagania dotyczące pakietu biurowego wynikające z konieczności zachowania zgodności  

z posiadanym przez Zamawiającego na innych stanowiskach pracy oprogramowaniem MS 

Office 2013 Home & Business PL: 

- formaty plików, wytwarzane w pakiecie oprogramowania biurowego, powinny umożliwiać, 

po wczytaniu tych plików do pakietu oprogramowania MS Office 2013 Home & Business 

PL, zachowanie pełnej zgodności, co do rezultatu działania, funkcjonalności pakietu 

oprogramowania biurowego z odpowiadającymi im wszystkimi funkcjonalnościami pakietu 

oprogramowania MS Office 2013 Home & Business PL; 

- pakiet oprogramowania biurowego powinien przetwarzać wszelkie formaty plików 

wytworzone przez pakiet oprogramowania MS Office 2013 Home & Business PL w taki 

sposób, aby działanie pakietu oprogramowania biurowego było zgodne, co do rezultatu 

działania, z wszystkimi odpowiadającymi im funkcjonalnościami pakietu oprogramowania 

MS Office 2013 Home & Business PL. 

 

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu 

postępowania. 
 


