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Warszawa, 2017-12-01 
WZP.270.163.2017 
2017-17571 

 
 
Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych wraz 
z systemem operacyjnym - 32 szt. dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A”, znak sprawy: WZP.270.163.2017. 

 
 
W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców w odniesieniu do 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Zamawiający, działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie 1: 
Notebook typ A – 30 fabrycznie nowe. 
W pozycji Wymiary, Czy Zamawiający zgodzi się zwiększyć wymiar szerokości z 342 do 343,3 , oraz z 238 
do 239, w układzie jednostek miary jest to zaledwie 1mm w obu przypadkach, pozwoli to na dopuszczenie 
sprzętu więcej niż 1 producenta.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Po zweryfikowaniu Zamawiający stwierdza, iż w zakresie 
parametrów określonych w OPZ istnieje więcej niż jeden producent na rynku. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego 
nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby dostarczony system operacyjny był fabrycznie nowy, wcześniej nieużywany oraz 
nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 
  
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 
komputera? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania pochodzącego z oficjalnego i legalnego kanału 
sprzedaży. 
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Pytanie 5: 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność 
zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przeprowadzi sprawdzenie legalności dostarczonego oprogramowania w trakcie dokonywania 
czynności odbiorowych. Zamawiający zastosuje wszelkie możliwe sposoby weryfikacji legalności 
dostarczonego oprogramowania. 
W przypadku stwierdzenia, iż dostarczone oprogramowanie zostało uzyskane w sposób nielegalny, 
naruszający prawa autorskie jego właściciela, Zamawiający podejmie przewidziane przepisami prawa 
odpowiednie środki. 
 
Pytanie 6: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych. 
 
 
 

Dyrektor 
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