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Piaski, 18 marca 2019 

DO: WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

Dotyczy zamówienia: na dostawy niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanego 
projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa 
lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego ze środków UE 
w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. 

Postępowanie przeprowadza podmiot (Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego), 
któremu zamawiający powierzyli przeprowadzenie postępowania.  

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego działając w oparciu o art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku pozycja 1986 
ze zmianami), w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego,  
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ –  Wzór umowy „Sprzęt dostarczany w ramach Umowy musi być 
fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz 
nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, 
kompletny i gotowy do pracy (…)”. W/w postanowienie nie zawiera wyłączeń w tym zakresie dla 
któregokolwiek elementu zamawianego sprzętu, w tym zainstalowanego na nim oprogramowania. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga, żeby oprogramowanie systemowe było zainstalowane na dostarczanych 
komputerach. Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie 
zainstalowane przez producenta komputera. Jednakże zamawiający wskazuje, że zgodnie 
z wymaganiami sformułowanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zamawianych 
komputerów: „Jeśli producent oprogramowania wymaga klucza licencyjnego, to musi 
on być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego […] bez potrzeby 
ręcznego wpisywania klucza licencyjnego”. 
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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? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający nie formułuje wymagań przytoczonych w pytaniu. Zgodnie z Załącznikiem nr 7 
do SIWZ - Wzór umowy „Wykonawca oświadcza, że zapewnione w ramach Umowy dobra własności 
intelektualnej nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego 
w korzystaniu z tych dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie 
opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, 
jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe”. 

Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania specjalnej procedury sprawdzającej legalność 
zainstalowanego oprogramowania w momencie odbioru towaru. Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić takie sprawdzenie w dowolnym wybranym przez siebie momencie. 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości 
co do jego legalności? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jeżeli poweźmie wątpliwości dotyczące oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych. 
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