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                                                                                          Wykonawcy, 

 którzy ubiegają się  
 o udzielenie zamówienia publicznego 

                                                    
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

                nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 221.000 euro na dostaw ę  sprz ętu  

                komputerowego,  biurowego  i  multi medialnego do Zespołu Edukacyjnego nr 10  przy    

                ul. Energetyków  7 w Zielonej  Górz e  wraz z  instalacj ą. 

 

    Zamawiający zgodnie z  art. 38 ust.  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),zwanej dalej ustawą pzp, 

przekazuje  treść zapytań  wniesionych  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)   

w dniu 28 czerwca  2019r., które zostały wniesione  zgodnie z art. 38 ust.1  ww. ustawy wraz  

odpowiedziami/ wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania 

biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania zgodnie z SWIZ. Oprogramowanie ma być 

legalne, pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta oprogramowania i być zarejestrowanego na 

Zamawiającego w przypadku gdy Umowa licencyjna tegoż oprogramowania tego wymaga. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

 

Wyjaśnienie: 

Nie. Zamawiający nigdzie nie definiuje wymogu instalacji oprogramowania przez producenta 

komputera. Zgodnie z zamówieniem oprogramowanie wraz z licencjami należy dostarczyć, 

zainstalować i skonfigurować do pracy. 

 

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? 

Wyjaśnienie: 



Wykonawca w chwili dostawy zamówienia ma obowiązek wykazania legalności  dostarczonego 

oprogramowania w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego. 

 

Pytanie 4: 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  

Wyjaśnienie: 

Nie, to w gestii Wykonawcy leży wykazanie legalności dostarczonego oprogramowania. Zamawiający 

nadmienia, że dostarczenie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł jest w rozumieniu 

przepisów prawa polskiego przestępstwem i to Dostawca takiego oprogramowania odpowiada karnie 

 i cywilnie przed Organami Ścigania i producentami oprogramowania. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności? 

Wyjaśnienie: 

Nie, to w gestii Wykonawcy leży wykazanie legalności dostarczonego oprogramowania. Zamawiający 

nadmienia, że dostarczenie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł jest w rozumieniu 

przepisów prawa polskiego przestępstwem i to Dostawca takiego oprogramowania odpowiada karnie 

 i cywilnie przed Organami Ścigania i producentami oprogramowania.  

 

           Powyższe pytania wraz  odpowiedziami/ wyjaśnieniami stanowią  integralną cześć SIWZ 

 i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 
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