
 

31-001 Kraków, Wawel 5 
centrala telefoniczna: 12 422 51 55; sekretariat: tel./fax: 12 422 19 50; administracja: tel./fax: 12 421 51 77 

Biuro Rezerwacji tel./fax: 12 422 16 97; Centrum Wystawowo–Konferencyjne tel./fax: 12 421 73 26 
e-mail: zamek@wawel.krakow.pl, http://www.wawel.krakow.pl 

 

Sprawa nr DZP-282-15/19 

 

 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego - nr sprawy: DZP-282-

15/19": 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019 poz. 1843 j.t. z późn. zm.) do Zamawiającego zostały 

wniesione mailem w dniu 4 listopada 2019 roku niżej przytoczone pytania; 

 

 

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 przenośne oraz stacjonarne. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu, pozbawionego wad prawnych, 

pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

 

Odpowiedź na pytanie 2 

Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera wraz z wszystkimi niezbędnymi do pracy sterownikami. 
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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 na pytanie 3 

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

oryginalnymi atrybutami legalności, stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 

uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w 

zależności od dostarczanej wersji , jeżeli umowa licencyjna producenta oprogramowania 

przewiduje potwierdzenie jego legalności za pomocą takiego atrybutu. 

 

Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie 

procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?  

 

Odpowiedź na pytanie 4 

Tak, w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie 

procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania jeżeli jego legalność 

będzie budziła wątpliwości. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 

 

Odpowiedź na pytanie 5 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 

 

Powyższe nie stanowi zmiany treści SIWZ oraz nie wpływa na zmianę terminu składania 

ofert. 

       Dyrektor  

          Zamku Królewskiego na Wawelu 

 

               Prof. dr hab. Jan Ostrowski 


