
 

 

Kraków, 15 września 2021 r. 

Numer sprawy: DP-271-17/2021 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  z późn.zm.), którego 

przedmiotem jest „Dostawa komputerów przenośnych, zestawów komputerowych, monitorów oraz 

podzespołów i akcesoriów komputerowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego” 

 

Zamawiający - Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 

zm.), w nawiązaniu do pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13.09.2021 r., udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 (dotyczy oprogramowania wszystkich komputerów przenośnych i stacjonarnych 

Część 1,2)  

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, by oprogramowanie było fabrycznie nowe, nie aktywowane i z 

legalnego źródła z dystrybucji europejskiej, zgodnie ze umową paragrafem 3 ust. 1. 

 

Pytanie nr 2 (dotyczy oprogramowania wszystkich komputerów przenośnych i stacjonarnych 

Część 1,2)  

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było preinstalowane i aktywowane 

przez producenta sprzętu. 

 

Pytanie nr 3 (dotyczy oprogramowania wszystkich komputerów przenośnych i stacjonarnych 

Część 1,2)  

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: 

Zamawiający wymaga by dostarczone oprogramowanie posiadało wszystkie niezbędne dane 

świadczące o jego legalności jakie wymaga producent oprogramowania. 

 

Pytanie nr 4 (dotyczy oprogramowania wszystkich komputerów przenośnych i stacjonarnych 

Część 1,2)  

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?" 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ stanowią jej 

integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie 

wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  

 

 

Izabela Błaszczyk  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
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