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                                                                                             Staszów, dnia 7.08.2020 r. 

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności 

postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" realizowanym w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych 

cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym 

 

Wpłynęło pytanie 1:  

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego 

nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający w załączniku nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z 

zasadą konkurencyjności postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach 

projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" - 

Charakterystyka zamówienia określił Specyfikację techniczną komputerów przenośnych-laptopów. 

Komputery przenośne-laptopy wraz z oprogramowaniem dodatkowym stanowiące przedmiot 

zamówienia muszą być fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad 

fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych (nie obciążony jakimikolwiek prawami na 

rzecz osób trzecich), nieużywane, niepowystawowe. 

 

Wpłynęło pytanie 2: 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera, natomiast oprogramowanie biurowe może zostać zainstalowane przez 

Wykonawcę. 

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

uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności 

od dostarczanej wersji? 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  oraz Charakterystyką zamówienia 

stanowiącą załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z 

zasadą konkurencyjności postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach 

projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19". 

 

Wpłynęło pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?  

Odpowiedź na pytanie 4: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność dostarczonego 

oprogramowania w momencie odbioru towaru. 

 

Wpłynęło pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności? 

Odpowiedź na pytanie 5: 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności. 
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