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Warszawa, dnia 16.04.2019 r.  

MW/ZP/1/PN/201 

Wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn.: Dostawa 
sprzętu IT” – nr ref. MW/ZP/1/PN/2019, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  536047-N-2019 
w dniu 11.04.2019 r.  

Odpowiedzi na pytania – Zestaw 1  

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst 
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego 
od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej 
zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:  

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa 
sprzętu komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo 
Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: komputery PC 22 szt., komputery przenośne 6 szt. 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego, 
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego, nieużywanego 
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu o parametrach podanych w opisie 
przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera. 
 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami 
COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 
uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności 
od dostarczanej wersji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami 

COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 

uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności 

od dostarczanej wersji oprogramowania. 

 

Pytanie 4 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  
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Odpowiedź: 
W momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania. 
 
Pytanie 5 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jego legalności? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności. 
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