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 WT.2370.23.5.2018         Częstochowa, dnia 17 października 2018 roku 
 

 
 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 
WT.2370.23.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup i dostawa 
zestawów komputerów przenośnych, zestawów komputerów stacjonarnych oraz tabletów 
multimedialnych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” 

 
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 16 października 2018 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  

w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.23.2018, pn. „Zakup i dostawa zestawów komputerów przenośnych, zestawów komputerów 
stacjonarnych oraz tabletów multimedialnych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  
w Częstochowie”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego 
odpowiedziami:   

Lp Treść pytania Dokonane modyfikacje 
1. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu 

operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego 
nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Tak, Zamawiająca wymaga fabrycznie nowego 
systemu operacyjnego, wcześniej nieużywanego 
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na 
innym urządzeniu. 

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

Tak, Zamawiająca wymaga by oprogramowanie 
systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera. 

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? 

Tak, Zamawiająca wymaga aby 
oprogramowanie było dostarczone wraz ze 
stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności 
np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA) lub 
naklejkami GML (Genuine Microsoft Label), o 
ile producent oprogramowania przewidział dla 
danego rodzaju oprogramowania tego rodzaju 
potwierdzenie jego autentyczności. 
 
Treść niniejszej odpowiedzi dodaje się w 
załączniku 1.1 do SIWZ w tabeli dot. 
komputerów A - pozycja 1 wiersz 22 w oraz w 
tabeli dot. komputerów B - pozycja 2 wiersz 24, 
a także w załączniku 1.2 do SIWZ w tabeli w 
wierszu 18. 

4. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający 
przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej 
legalność zainstalowanego oprogramowania? 

5. Czy zamawiający dopuszcza możliwość 
przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u 
Producenta oprogramowania jako elementu procedury 
odbioru? 

Zamawiająca wymaga oprogramowania 
legalnego niezależnie od zastosowanej 
procedury sprawdzającej.  
 
Ponadto, dodaje się w załączniku 1.1 do SIWZ,  
w tabeli dot. komputerów A - pozycja 1 wiersz 
23 w oraz w tabeli dot. komputerów B - pozycja 
2 wiersz 25, a także w załączniku 1.2 do SIWZ 
w tabeli wiersz 19, o treści:  
„W momencie odbioru Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do  wyrywkowej weryfikacji 
legalności oprogramowania bezpośrednio u 
producenta. Weryfikacja legalności może być 
przeprowadzona stosownie do możliwości 
zapewnionych w tym zakresie przez producenta 
oprogramowania.” 
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 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 
oferty niezgodnej z treścią SIWZ) 
 W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz wyjaśnień  
i modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl w zakładce „zamówienia 
publiczne”) upublicznia poprawiony Załącznik nr 1.1 oraz nr 1.2 do SIWZ. 
 Miejsca dokonania zmian zostały wyróżnione kolorem zielonym. 
  
W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert 
nie ulega zmianie.  
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Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


