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Dotyczy: Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium Virtual Reality, Cyberbezpieczeństwa 

i Internetu Rzeczy dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa 

Wielkopolska” 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że w związku z wniesionymi 

zapytaniami, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień do SWZ: 

Pytanie 1 

 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania 

biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było nieużywane i nigdy nie aktywowane na innym 

urządzeniu. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe  było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

 

Odpowiedź 2 

 

Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie systemowe / biurowe  było fabrycznie zainstalowane 

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? 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone z dokumentami/atrybutami legalności 

umożliwiającymi potwierdzenie oryginalności i legalności oprogramowania. 

 

Pytanie 4 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do 

jego legalności?" 
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Odpowiedź 4 

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

  

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany treści 

specyfikacji warunków zamówienia w pkt. 3.7 a) do SWZ: 

 

 

Było: 

3.7 a) 

Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być sprawne, fabrycznie nowe, 

nieużywane, niepowystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego 

oraz powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Zamawiający wymaga aby dostarczone 

oprogramowanie pochodziło z legalnych źródeł dystrybucji (dotyczy licencji i zamówionych nośników). 

 

Jest: 

3.7 a) 

Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być sprawne, fabrycznie 

nowe, nieużywane, niepowystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji 

Zamawiającego oraz powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Zamawiający 

wymaga aby dostarczone oprogramowanie: 

- pochodziło z legalnych źródeł dystrybucji (dotyczy licencji i zamówionych nośników), 

- było nieużywane i nigdy nie aktywowane na innym urządzeniu, 

- było dostarczone z dokumentami/atrybutami legalności umożliwiającymi potwierdzenie 

oryginalności i legalności oprogramowania.  

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia 

wątpliwości co do jego legalności 

 

Niniejsze odpowiedzi i zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą 

być uwzględnione w treści składanej oferty. 

Zamawiający informuje również, że niniejsze odpowiedzi, zgodnie z zapisami SWZ, 

zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal. 
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