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Zamawiający: 
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ul. Plac Wolności 32 

 

 

Wszyscy uczestnicy 

postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa zestawu 12 szt. 

komputerów przenośnych w ramach projektu  „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa mazowieckiego" 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

W związku z wystąpieniem wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku -  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

udziela wyjaśnień. 

 

Wykonawca zadał następujące pytania: 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe 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? 

 

Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?  

 
 
 
 



Pytanie 5 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jego legalności? 
 

Odpowiedzi: 

Ad 1  

Zgodnie z § 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Zaproszenie do składania ofert, Zamawiający wymaga 

dostarczenia fabrycznie nowych komputerów (nieużywanych i wyprodukowanych nie 

wcześniej niż 6 miesięcy od daty wykonania dostawy), których integralną częścią jest system 

operacyjny. Dostarczane zestawy nie mogą pochodzić ze zwrotów, wystaw, targów i 

ekspozycji sklepowych.  
 

Ad 2  

Zamawiający wymaga aby dostarczone komputery były gotowe do pracy, tzn. posiadały 

zainstalowany system operacyjny, wraz ze wszystkimi wymaganymi sterownikami itp. 

Ad3 

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było w pełni zgodne z zapisami licencyjnymi producenta 

i dostarczone z wszystkimi elementami przewidzianymi przez producenta dla danej wersji 

oprogramowania.    

 

Ad 4  

W przypadku pojawienia się wątpliwości co do legalności pochodzenia przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia audytu legalności, na koszt Wykonawcy. 

Ad 5 

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do legalności dostarczonego przedmiotu zamówienia 

Zamawiający, zgodnie z § 1 pkt 3 odstąpi od umowy i naliczy katy umowne przewidziane w § 7 

pkt 1 Umowy.      

 

Wójt Gminy Strzegowo  

                                                                                                           /-/ Wiesław Zalewski 

 


