
 

 

 

Poznań, 23.04.2019 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na dostawę laptopów z niezbędnym wyposażeniem, licencji  na oprogramowanie 

zintegrowane aplikacje biurowe oraz oprogramowania antywirusowego do zamawianych laptopów. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Wniosek nr 2 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego, nieużywanego 

oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby system operacyjny był dostarczony wraz z komputerem, preinstalowany, nigdy 

wcześniej nie używany oraz nie aktywowany.  

Zamawiający wymaga, aby pakiet biurowy dostarczony wraz z komputerem nigdy wcześniej nie był używany 

oraz nie aktywowany.  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie 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 dopuszcza oprogramowanie bez fizycznych atrybutów legalności w postaci naklejek GML lub 

COA lub innych form. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostarczanego oprogramowania u 

producenta tegoż oprogramowania. 
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Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej 

legalność zainstalowanego oprogramowania? 

Odpowiedź: 

Tak, 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: 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego 

legalności. 

 

Zamawiający zmiana treść SIWZ  w następujący sposób: 

Zmianie ulega punkt 10 i 20 oraz dodaje się punkt 22 dla  laptopów oraz w pkt. 3 dla licencji. 

Zmiany przekazujemy w załączeniu i zaznaczone są na czerwono.  

 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 

Waldemar Kołaski 
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