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WYJAŚNIENIA  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 

„DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z USŁUGĄ ROZBUDOWY PRZESTRZENI 

DYSKOWEJ NA POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SERWERZE” 

 

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 poz. 1986) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na: „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z usługą rozbudowy 

przestrzeni dyskowej na posiadanym przez zamawiającego serwerze” 

 

Pytanie 1 : 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/pakietu biurowego, 

nieużywanego oraz nieaktywnego nigdy wcześniej na innym urządzeniu ? 

Odpowiedź do pytania 1: 

Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego z licencjami, uprawniającymi go 

do bezterminowego użytkowania na dostarczonych komputerach, bez jakichkolwiek ograniczeń 

funkcjonalnych, w zgodzie z prawem i polityką licencjonowania producenta systemu. System 

operacyjny ma być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz nigdy wcześniej nieaktywowany. System nie 

może wymagać aktywacji, zarówno przy pierwszym uruchomieniu jak i ewentualnej instalacji. 

 

Pytanie 2 : 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe/biurowe było fabrycznie 

zainstalowane przez producenta komputera ? 

Odpowiedź do pytania 2: 

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane na 

dostarczonych komputerach, nie określa jednak czy ma być ono zainstalowane przez producenta, 

wykonawcę, podwykonawcę. Należy jednak pamiętać o konieczności spełnienia wszystkich 

wymagań opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 3 : 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności np. z tzw. naklejkami GML lub naklejkami COA stosowanymi 

przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez 

producenta oprogramowania stosowaną w zależności od dostarczonej wersji ? 

Odpowiedź do pytania 3: 

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi 

oryginalnymi atrybutami legalności w postaci stosowanej przez producenta oprogramowania. 

 

Pytanie 4 : 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  

Odpowiedź do pytania 4: 

Zamawiający sprawdzi legalność zainstalowanego oprogramowania poprzez weryfikację 

atrybutów legalności, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 3. 
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Pytanie 5 : 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury 

odbioru ? 

Odpowiedź do pytania 5: 

Procedura odbioru odbędzie się w miejscu dostarczenia sprzętu i oprogramowania. 

Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji legalności oprogramowania zwracając się 

bezpośrednio do producenta oprogramowania. 

 

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy nabyli specyfikacje istotnych warunków 

zamówienia i będą stanowić jej integralna część.  

 

 


