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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Tak. 

Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” pkt 7.3: 

„Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt komputerowy, o którym mowa w Rozdziale 3 „Wykaz 

sprzętu” oraz oprogramowanie, o którym mowa w Rozdziale 4 „Wykaz oprogramowania” musi być 

fabrycznie nowy i zapakowany”. 

Pytanie 2 

 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 



Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera. 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ: 

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ, poprzez dodanie do załącznika nr 1 do SIWZ „Opis 

Przedmiotu Zamówienia” pkt 7.7: 

„W przypadku stacji graficznych, mobilnych stacji graficznych oraz komputerów przenośnych 

dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera.” 

 

Pytanie 3 

 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

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

oryginalnymi atrybutami legalności. 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ: 

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ, poprzez dodanie do załącznika nr 1 do SIWZ „Opis 

Przedmiotu Zamówienia” pkt 7.8: 

„Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie musi zawierać potwierdzenie legalności”. 

 

Pytanie 4  

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej 

legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji legalności oprogramowania zwracając się 

bezpośrednio do producenta komputera lub oprogramowania. 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 



Odpowiedź: 

Tak, uzasadnienie jak w odpowiedzi na pytanie 4 - Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji 

oryginalności i legalności oprogramowania poprzez kontakt z producentami. 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ, nie dokonał 

zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
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