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CIS-WAZ.271.8.2021 Warszawa, dnia 13.09.2021 r.  

Zamawiający: 

Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208 
00-925 Warszawa  

 

Do zainteresowanych wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji: 
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu Otwarte dane plus- CIS-WAZ.271.8.2021 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 
1129), informuje, iż wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunku Zamówienia (dalej SWZ) i udziela 
następujących wyjaśnień. 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/oprogramowania 
biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/oprogramowania biurowego, 
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.  

System operacyjny / oprogramowanie biurowe mają być dostarczone na nośniku DVD lub udostępnione 
drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie  oraz 
dokument potwierdzający  prawo do korzystania przez Zamawiającego z programu na wymaganej liczbie 
stanowisk roboczych wraz z danymi zawierającymi informację umożliwiającą instalację.  

Pytanie 2 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe/biurowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera.  

W przypadku oprogramowania biurowego dopuszczamy instalację wykonaną przez specjalistów 
Wykonawcy lub też 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: 
Tak, Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania 
oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania. Dodatkowo Wykonawca ma dostarczyć 
dokument potwierdzający prawo do korzystania przez Zamawiającego z programu na wymaganej liczbie 
stanowisk roboczych wraz z danymi zawierającymi informację umożliwiającą instalację. 

 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: 
Wykonawca ma dostarczyć dokument od Producenta, potwierdzający prawo do korzystania przez 
Zamawiającego z programu na wymaganej liczbie stanowisk roboczych wraz z danymi zawierającymi 
informację umożliwiającą instalację. 

 

Dyrektor 
Centrum Informatyki Statystycznej 

Marcin Piekarek 
Podpisano podpisem kwalifikowanym 
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