
 

 

 

 

znak sprawy: OR-IV.272.2.28.2019      Rzeszów, dnia 23.07.2019 r.  

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

WYJAŚNIENIE  DO 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu 

komputerowego” znak sprawy OR-IV.272.2.28.2019. 

Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.) informuje, że złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ 

Pytanie: 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera (zgodnie ze specyfikacją). 
Zamawiający nie wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera. 
 
Pytanie: 
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: 
Tak 
 
Pytanie: 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  
Odpowiedź: 
Tak 
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Pytanie: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jego legalności? 
Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści komputery AIO z gniazdami pamięci SO-DIMM zamiast DIMM? Pamięci 
SO-DIMM są mniejsze od DIMM przez co są częściej montowane przez producentów w 
komputerach typu AIO. Pamięci te nie są mniej wydajne od DIMM. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści komputery AIO z gniazdami pamięci SO-DIMM zamiast DIMM. 


