KANCELARIA
SENATU

Warszawa, 06 lipca 2021 r.

BIURO PRAWNE, KADR I ORGANIZACJI

BPKO.SZP.350.14.2021

Do wszystkich wykonawców:

Dotyczy: prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, postępowania o udzielenie zamówienia
na dostawę komputerów przenośnych.

Wyjaśnienia treści SWZ.
(Podstawa prawna: art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych)

W związku z nadesłanym w dniu 02 lipca 2021 r. wnioskiem o wyjaśnienie treści
specyfikacji warunków zamówienia z dnia 30 czerwca 2021 r. w wyżej wymienionym
postępowaniu, Kancelaria Senatu udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź 1:
Tak. System operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany
nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera?
Odpowiedź 2:
Tak. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie preinstalowane przez producenta
komputera.
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?
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Odpowiedź 3:
Zamawiający określając w pkt. 2.10 opz wymagania dotyczące systemu operacyjnego nie
narzucił formy uwiarygadniania legalności oprogramowania, gdyż musi ona być
adekwatna do dostarczonego systemu operacyjnego. Jednak legalność dostarczanego
oprogramowania zgodnie z zasadami musi być wykazana. W przypadku systemu
Windows 10 powinny być to naklejki GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejki COA
(Certificate of Authenticity).
Pytanie 4:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?”
Odpowiedź 4:
Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzania legalności oprogramowania.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający nie przedłuża terminu składania
ofert i nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu.

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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