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KOMENDANT 

NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU 

STRAŻY GRANICZNEJ 

im. Powstania Warszawskiego 

  

 

      

Egz. poj. 

 

 

Zainteresowani Wykonawcy 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu teleinformatycznego i urządzeń 

sieciowych - sprawa nr 15/FI/AG/18 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania od potencjalnego Wykonawcy, w brzmieniu 

przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  

 

Poniższe pytania dotyczą oprogramowania: komputery PC 60 szt., komputery przenośne 10 szt.: 

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

 

Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 

komputera? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby komputery były dostarczone z zainstalowanym oprogramowaniem oraz 

wszystkimi atrybutami legalności podanymi w warunkach licencyjnych przez producenta oprogramowania.  

 

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: Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone z oznaczeniami wymaganymi 

w warunkach licencyjnych producenta oprogramowania.  

 

Pytanie 4: Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność 

zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 

Odpowiedź: Zamawiający do przeprowadzenia odbioru przedmiotu Zamówienia powołuje komisję. Jeśli komisja 

będzie miała uzasadnione wątpliwości co do legalności dostarczonego oprogramowania może na różne sposoby 

weryfikować ich legalne pochodzenie, np. poprzez kontakt z producentem oprogramowania. 

 

Pytanie 5: Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 4.  

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je 

uwzględnić podczas przygotowywania ofert. 

 

Z poważaniem  

 

 

płk SG Andrzej RYTWIŃSKI 

 
Wykonano w  1 egz. 

 
Wyk./Druk. M. Kasperska (022-500-33-66) 

Data: 19.06.2018r. 


