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Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic zawiadamia, że wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę 

sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu „staże 

zawodowe drogą do kariery”” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 1986 z późn. zm.) zwrócili się o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Legionistów 

Miasta Pabianic przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania. W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została 

zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się 
na tej stronie. 

 

Wykonawcy zwrócili się z następującymi pytaniami - wątpliwościami dotyczącymi 

wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Wykonawca nr 3 

Pytanie 1: 

Zwracam się z pytaniem odnośnie części drugiej zapytania nr: 649504-N-2018 Zakup i 

dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu 

„Staże zawodowe drogą do kariery”. W jednej z pozycji w drugiej części jest wymienione 

oprogramowanie Adobe Photoshop  CS6 (licencja wieczysta) - 20 licencji. Niestety tych 

licencji nie oferuje już producent - firma Adobe - od ponad 3 lat. Nie oferuje ich również 

żaden autoryzowany dystrybutor firmy Adobe działający w Polsce. Oczywiście na rynku są 

dostępne tego typu licencje niewiadomego pochodzenia. Na pewno nie pochodzą z 

oficjalnego polskiego kanału dystrybutorskiego producenta. Zatem ich legalność także wydaje 

się dyskusyjna. Zachęcam do kontaktu z producentem - firmą Adobe lub z którymś z 

oficjalnych dystrybutorów na Polskę. My jako reseller oferujemy tylko legalne licencje z 

oficjalnego kanału dystrybutorskiego, dlatego też nie posiadamy licencji wieczystych na 

oprogramowanie Photoshop. Obecnie producent oferuje tylko i wyłącznie subskrypcje. 

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie wskazane w opisie zamówienie lub nowsze na 

które udzielono licencji wieczystej. 
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