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sprawa nr: DO.3701.1.11.2019      Katowice, dn. 17.06.2019r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że dnia 13.06.2019 r. wpłynęło 

zapytanie od Wykonawcy dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych 

na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

Poniżej Zamawiający podaje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz  z 

odpowiedziami: 

Zapytania: 

„W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest 

dostawa sprzętu komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o 

udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: wszystkie 

zamawiane komputery stacjonarne z 1 i 4 części zamówienia – łącznie 34szt. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania 

biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający 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? 

 

Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru 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?” 
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Odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu operacyjnego spełniającego wymagania określone w 

SIWZ, pełnowartościowego, pozwalającą na zgodną z prawem eksploatację sprzętu i 

oprogramowania. W szczególności, biorąc pod uwagę wymagania licencyjne Microsoft, Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości dostarczenia aktywowanego wcześniej na innym sprzęcie oprogramowania 

działającego w oparciu o licencję typu OEM. 

 

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z SIWZ, w części dotyczącej zestawu komputerowego, 

zainstalowany system operacyjny nie może wymagać aktywowania przez Zamawiającego (powinien 

być wcześniej aktywowany, jeżeli jest to wymagane). 

 

Pytanie2: 

Zamawiający oczekuje dostarczenia komputerów z zainstalowanym i aktywowanym 

oprogramowaniem. Zamawiający nie wskazuje przez kogo oprogramowanie powinno być 

zainstalowane. 

 

Pytanie 3: 

Zamawiający oczekuje dostarczenia wszystkich wymaganych przez producenta oprogramowania (w 

szczególności zgodnie z umową licencyjną) atrybutów pozwalających potwierdzić legalność 

oprogramowania. W szczególności sprawdzeniu podlegać mogą naklejki lub stickery. Zamawiający 

oczekuje określenia w treści faktury dostarczonego systemu operacyjnego. 

 

Pytanie 4: 

W czasie odbioru dostarczonego sprzętu i oprogramowania Zamawiający dokona weryfikacji 

zgodności z SIWZ oraz ofertą. W szczególności weryfikacji podlegać będą atrybuty legalności 

zainstalowanego oprogramowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi w zakresie oceny zgodności dostarczonego sprzętu i oprogramowania z SIWZ oraz 

ofertą. 

 

Pytanie 5: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wszelkich działań w celu przeprowadzenia weryfikacji 

oryginalności dostarczonych programów komputerowych. W szczególności weryfikacja może 

obejmować sprawdzenie legalności u producenta. 

 

Przedstawione przez Zamawiającego wyjaśnienie jest dla wszystkich Wykonawców wiążące. 
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