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Do wszystkich wykonawców 

biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

                                     

 

Dotyczy postępowania: „Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach 

projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia  

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18” 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(tj. z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytania 

Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią.  

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby dostarczany system operacyjny był fabrycznie nowy, nieużywany oraz 

nigdy wcześniej nieaktywowany na innym urządzeniu. 

 

Pytanie 2  

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 wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności np. 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? 
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Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania 

w momencie odbioru towaru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia w/w procedury 

(wyrywkowo) przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Procedura sprawdzania będzie 

opierała się na weryfikacji na stronie internetowej producenta lub poprzez centrum telefoniczne 

producenta po podaniu numeru seryjnego lub serwisowego jednostki centralnej. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności? 

Odpowiedź 

Zamawiający przewiduje (wyrywkowo) sprawdzanie legalności przez weryfikację na stronie 

internetowej producenta lub poprzez centrum telefoniczne producenta po podaniu numeru seryjnego 

lub serwisowego jednostki centralnej. 
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