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Odpowiedzi na pytania w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego”  

- 30.03.2022r. 

 

W dniu 26.03.2022 roku wpłynęły pytania. 

Zamawiający w nawiązaniu do art. 284 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Pytanie 1 

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

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga nowego systemu operacyjnego, nieużywanego, nie 
rejestrowanego na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga aby system operacyjny był 
nieaktywowany na żadnym innym urządzeniu. 

 
Pytanie 2 

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

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było zainstalowane przez producenta na 
każdym urządzeniu i było przygotowane do pierwszej konfiguracji i rejestracji przez Zamawiającego. 

 
Pytanie 3 
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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 system operacyjny i oprogramowanie było oryginalne i w 
zależności od dostarczonej wersji była możliwość jednoznacznej oceny legalności użytkowania przez 
Zamawiającego. Jedną z akceptowalnych form uwiarygodnienia legalności mogą być naklejki 
licencyjne producenta oprogramowania przytwierdzone do obudowy urządzenia. 

 
Pytanie 4 

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

 
Odpowiedź: Zamawiający zastrzega sobie bezwzględnie możliwość weryfikacji legalności 
oprogramowania u producenta jeśli na etapie wstępnej weryfikacji będą zachodziły przesłanki o jego 
braku autentyczności. 

 
Pytanie 5 

 
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active 
Directory? 

Odpowiedź: Oferowany system operacyjny powinien umożliwiać podłączenie i pełne wsparcie dla 
usług katalogowych typu Active Directory. 

 
 


