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 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 

tel. +48 12 663 39 42; 

e-mail: www.uj.edu.pl 

www.przetargi.uj.edu.pl  

Kraków, dnia 16.11.2022 r. 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), którego przedmiotem jest 
wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ. 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania 
dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami. 

 
1/ Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?  
 
Odpowiedź:  
Tak, system operacyjny powinien być nowy, nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu.  

 
2/ Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera?  
 
Odpowiedź:  
Tak, system operacyjny musi być zainstalowany na zamawianych komputerach.  
 
3/ Pytanie:  
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:  
System musi posiadać stosowne atrybuty legalności np. odpowiednia naklejka, czyli co najmniej na 
licencje typu OEM.  
 
4/ Pytanie:  
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:  
Jeśli wystąpią jakieś wątpliwości co do legalności oprogramowania lub jakieś przesłanki wskazujące 
na jego brak, to będziemy musieli wystąpić do producenta oprogramowania o weryfikacje jego 
legalności.  
 
Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. 
 

 
 

Z poważaniem, 
 

Piotr Molczyk 
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