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Jędrzejów,  dnia 14.05.2020 r. 
 
ZSP1.381.3.2020 

 
Wykonawcy ( wszyscy ) 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 
Zmiana treści SIWZ 
 
 
Dotyczy:  
Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie: Dostawa sprzętu komputerowego, 
multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu pt.: „Konarski kwitnie zawodowo!” 
realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Ogłoszenie nr 537583-N-2020 z dnia 07.05.2020 r. 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 13.05.2020r. wpłynęło pytanie do treści SIWZ, na które, zgodnie 
z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019r. poz. 1843) udzielono następującej 
odpowiedzi oraz wprowadzono stosowne zmiany w dokumentacji zamówienia publicznego:  

 
Pytanie: 

Dotyczy części/ zadania 7-Profesjonalnego oprogramowania graficznego 
 
Zamawiający wymaga "CorelDRAW Graphics Suite 2019 edu (Windows) -  wersja komercyjna". Zapisy "edu" 
oraz "wersja komercyjna" wykluczają się. Zamawiający może otrzymać wersję albo edukacyjną albo 
komercyjną. Prosimy o usunięcie jednego z zapisów aby jednoznacznie określić wersję oprogramowania. 
 
 Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wymaga pakietu graficznego dla edukacji CorelDraw Graphics Suite 2019 edu (Windows)- 
wersja licencji wieczysta edukacyjna (EDU) 
 

Zamawiający informuje, że w związku z powyższym oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych dokonuje zmiany SIWZ  następujący sposób: 
 
1. W Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie/Część 7.  Profesjonalne oprogramowanie graficzne     
 

Zapis  w dotychczasowym brzmieniu: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe: 

pakiet graficzny CorelDRAW Graphics Suite 2019 edu (Windows) -  wersja komercyjna. 

 
Przyjmuje następujące brzmienie: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe:                                   

pakiet graficzny CorelDRAW Graphics Suite 2019 edu (Windows)-wersja licencji wieczysta edukacyjna (EDU) 
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2. W Załączniku do formularza ofertowo – cenowego cz. 7 

Zadanie/Część 7. Profesjonalne oprogramowanie graficzne    
  

Zapis  w dotychczasowym brzmieniu: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe: 

pakiet graficzny CorelDRAW Graphics Suite 2019 edu (Windows) -  wersja komercyjna 
 

Przyjmuje następujące brzmienie: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe: 

Pakiet graficzny CorelDRAW Graphics Suite 2019 edu (Windows)-wersja licencji wieczysta edukacyjna (EDU) 
 
3. Zamawiający udostępnia poprawione ujednolicone załączniki:  Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis 

przedmiotu zamówienia oraz Załącznik do Formularza ofertowo-cenowego cz.7 na stronie 
internetowej. Pozostałe załączniki oraz termin składania ofert nie ulegają zmianie. 

 
 

 
 
 


