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Wykonawcy 
 
 
 
 
W związku z pytaniami zgłoszonymi w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, w sprawie postępowania na Dostawę zestawów 
komputerowych, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, w trybie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przedstawia 
ich treść wraz z wyjaśnieniami. 
 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców:  
 
Pytanie nr 1: 
W punkcie 6. OPZ podana jest kryterium Procesor z opisem „Wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką”. 
Czy zamawiający może podać minimalne wymagania odnośnie procesora. ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ nie określając minimalnych wymagań odnośnie procesora. 
 
 
Pytanie nr 2: 
Punkt 19. OPZ. Czy Zamawiający dopuści wagę urządzenia 2, 04 KG. Znacząco to wpłynie na cenę 
urządzenia, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, tj. wymaga dostawy sprzętu fabrycznie nowego 

i wyprodukowanego nie później niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia i z systemem operacyjnym 

preinstalowanym przez Producenta oferowanego komputera. 

 

Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera? 
 

W ślad za odpowiedzią na pytanie nr 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie nr 5: 
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 podtrzymuje zapisy SWZ. 
Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie było legalne, 
dopuszczone do użytku na terenie RP i posiadało pełne wsparcie Producenta oprogramowania jak 
i Producenta oferowanego komputera. Zamawiający nie dopuszcza aby mogła zaistnieć jakakolwiek 
sytuacja poddająca w wątpliwość legalność dostarczonego oprogramowania. 
 
 
Pytanie nr 6: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości 
co do jego legalności?" 
 
Odpowiedź: 
W ślad za odpowiedzią na pytanie nr 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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