
 

 

SZP/RW 

                                           Warszawa,   29 listopada 2018 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego                                                                          LICZBA STRON: 2 
  
                             
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego  
do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 14-W-D-11-2018. 
_____________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu 
pytanie zadane przez Wykonawcę i odpowiedz Zamawiającego: 
 
Pytanie nr  1  
Dotyczy zakresu 1, 2 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

Pytanie nr  2  
Dotyczy zakresu 1, 2 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera. 

Pytanie nr  3 
Dotyczy zakresu 1, 2 
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 Zamawiającego: 

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. 

Pytanie nr  4  
Dotyczy zakresu 1, 2 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność 

zainstalowanego oprogramowania. 

Pytanie nr  5 
Dotyczy zakresu 1, 2 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jego legalności? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jego legalności. 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
 
 
 
PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 


