PAK/443/2022/WAW

Warszawa, dnia 04.05.2022 r.
Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na: Dostawa komputerów przenośnych i monitorów dla Polskiej
Agencji Kosmicznej, (znak sprawy BO/6/2022).
Wyjaśnienie treści SWZ
Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły
pytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje
treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej.
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wymaga by oprogramowanie systemowe 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: TAK. 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 4
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Czy

zamawiający

dopuszcza

możliwość

przeprowadzenia

weryfikacji

oryginalności

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?"
Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeprowadzenia weryfikacji

oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w
przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.
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