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ATZ- 381/4-5/19 

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla  Politechniki Świętokrzyskiej. 
 
 
W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2018 . 1986 tj. ), zwanej dalej ustawy Pzp, wyjaśnia co 

następuje: 

 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu 

biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający 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? 
 

Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  

 
Pytanie 5 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do 
jego legalności? 
 
Pytanie 6 
Zamawiający wyspecyfikował w Opisie Przedmiotu Zamówienia pakiet MS Office 2016. 



W związku z faktem, wprowadzenia przez firmę Microsoft najnowszej wersji oprogramowania biurowego 

MS Office 2019 współpracującego z systemem operacyjnym Windows 10 zarówno w wersji Pro jak i 

Home, zwracamy się do Zamawiającego z następującym pytaniem: 

Czy Zamawiający zaakceptuje możliwości dostarczenia najnowszej wersji oprogramowania MS Office 

2019 w miejsce wyspecyfikowanego pakietu MS Office 2016? 

 

Pytanie 7 

W opisie przedmiotu zamówienia (w załączniku nr 1) w części 3 Komputery PC stacjonarne z 
oprogramowaniem Zamawiający wymaga system operacyjny Microsoft Windows 10 Home 64-bit PL 
OEM. W związku z tym czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego 
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z 
legalnego źródła sprzedaży? Pytanie to uzasadniamy tym, że w ostatnim czasie w zamówieniach 
publicznych wielu nieuczciwych Wykonawców oferuje używane oraz podrabiane oprogramowanie 
komputerowe, co może narazić Zamawiającego na problemy związane z użytkowaniem 
oprogramowania niezgodnie z postanowieniami licencyjnymi producenta takiego oprogramowania. 
Używane oprogramowanie komputerowe jest znacząco tańsze od nowego, przy czym zasady 
licencjonowania tego typu oprogramowania w przypadku firmy Microsoft, zakazują jego przenoszenia 
poza urządzenie na którym zostało zainstalowane pierwotnie (za wyjątkiem sytuacji, w której urządzenie 
to ulegnie awarii). Dodatkowo pragniemy poinformować Zamawiającego o możliwości weryfikacji takich 
licencji – infolinia firmy Microsoft jest w stanie udzielić informacji, czy dany klucz licencyjny był już 
aktywowany w przeszłości na innym komputerze. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający w części 3 Komputery PC stacjonarne z oprogramowaniem wymaga, aby 
dostarczone licencje na system operacyjny Microsoft Windows 10 Home 64-bit PL OEM lub 
równoważny posiadały aktywną możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia 
internetowego oraz telefonicznego przewidzianego przez producenta oprogramowania? 
 
 
Pytanie 9 
Czyim obowiązkiem będzie aktywacja systemu operacyjnego w zakresie części 3 Komputery PC 
stacjonarne z oprogramowaniem? Sugerujemy, aby system operacyjny był preinstalowany na każdym 
komputerze, a Zamawiający jedynie osobiście dokonywał aktywacji podczas pierwszego uruchomienia 
komputera poprzez sieć internet wpisując unikalny kod potwierdzający legalność systemu operacyjnego 
(z naklejki hologramowej, zabezpieczonej przed możliwością odczytania klucza za pomocą 
zabezpieczeń stosowanych przez producenta, która będzie naklejona na każdym komputerze). 
Wpisanie kodu i weryfikacja legalności trwa dosłownie chwilkę, a pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, w 
której nieuczciwi Wykonawcy samemu mogliby aktywować używane wcześniej systemy operacyjne 
poprzez sieć telefoniczną (sieć telefoniczna daje możliwość aktywacji używanego wcześniej 
oprogramowania, wcześniej aktywowanego, a to jest niezgodne z licencjonowaniem firmy Microsoft). 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający w celu uniknięcia potencjalnego oferowania przez Wykonawców nielegalnych 
systemów operacyjnych (w tym używanych i wcześniej aktywowanych systemów operacyjnych) zgodzi 
się na dodanie do siwz bądź projektu umowy następującego zapisu?: „Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nie aktywowanego nigdy 
wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku 
systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania 
klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta”. Poniższe zdjęcie obrazuje obecnie 



stosowane zabezpieczenia producenta firmy Microsoft (klucz systemu jest zabezpieczony naklejką 
hologramową przez producenta. Po jej zdrapaniu uzyskujemy dostęp do oryginalnego klucza): 
 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający w celu uniknięcia potencjalnego oferowania przez Wykonawców nielegalnych 
systemów operacyjnych (w tym używanych i wcześniej aktywowanych systemów operacyjnych) zgodzi 
się na dodanie do SIWZ bądź projektu umowy następującego zapisu?: „W ramach procedury odbioru 
związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zastrzega sobie 
prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety 
producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z 
prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego 
oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone 
są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub 
jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i 
certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy w terminie 
[---] dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w 
celu wszczęcia stosownych postępowań”. Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu zapisowi do wzoru 
umowy Zamawiający otrzyma od potencjalnego Wykonawcy w pełni oryginalne oprogramowanie 
zgodne z licencjonowaniem producenta. 
 
 
Pytanie 12 
W części 3 Zamawiający dla płyty głównej wymaga złącza wewnętrzne ( nie mniej niż): m.in. 2x USB 
2.0 oraz 2 x USB 3.1. Czy Zamawiający zgodziłby się na płytę główną posiadającą złącza wewnętrzne: 
2 złącza USB 2.0 (umożliwiająca wyprowadzenie 4 portów USB 2.0) oraz 1 złącze USB 3.1 
(umożliwiająca wyprowadzenie 2 portów USB 3.1)? 
 
Pytanie 13 
Czy w części 3 Zamawiający dopuściłby płytę główną, która posiadałaby min. 1 x PCI Express x1, min. 
4 x SATA III przy zachowaniu reszty wymagań bez zmian? Prosimy o dopuszczenie, ponieważ w 
większości przypadków odchodzi się od złącz PCI Express x1 na rzecz nowszych rozwiązań w postaci 
złączy M.2 bądź Ultra M.2. Dodatkowo Zamawiający wymaga zasilacz z min. 2 x SATA, a przy płycie 
wskazał ich aż 6 sztuk. Prosimy o dopuszczenie min. 1 x PCI Express x1, min. 4 x SATA III przy 
zachowaniu reszty wymagań bez zmian, ponieważ takie parametry będą wystarczające w 
zupełności dla proponowanej minimalnej konfiguracji. 
 
Pytanie 14 
Czy w części 3 Zamawiający dopuściłby napęd optyczny DVD o czasie dostępu CD 140 ms, minimalnej 
prędkości zapisu: na płytach DVD z prędkością min. 22x oraz pojemności pamięci podręcznej min. 0.5 
MB przy zachowaniu reszty wymagań bez zmian? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że przy obecnej 
konstrukcji parametrów minimalnych zgodnie z informacjami na stronach producentów żaden napęd 
optyczny nie spełnia wszystkich wymagań minimalnych, a to oznacza, że niemożliwe jest złożenie 
jakiejkolwiek oferty. W związku z powyższym prosimy o zmianę parametrów minimalnych, aby można 
było zaoferować jakiekolwiek produkty, które będą zgodne z parametrami minimalnymi. Brak zgody 
uniemożliwia złożenie jakiejkolwiek oferty. 
 
 
 



Pytanie 15 
Zamawiający w części 3 dla zasilacza wskazał, że wymaga zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP). W 
związku, iż zabezpieczenie OLP (Over Load Protection) występuje również pod innym pojęciem OPP 
(Over Power Protection) nasuwa się pytanie czy Zamawiający zgodziłby się na inne nazewnictwo tj. 
zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe (OPP)? Zarówno OLP i OPP dotyczy tego samego 
zabezpieczenia. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający w części 3 zgodziłby się na dopuszczenie zasilacza, który posiada 1 wtyczkę EPS 4-
pin 12V i bez wtyczki PCI Express 6-pin przy zachowaniu reszty wymagań bez zmian? Chcielibyśmy 
zaoferować zasilacz, który ma wiele wbudowanych zabezpieczeń (w tym te, które są wymagane w 
opisie przedmiotu zamówienia) jednak nie posiada wtyczki 1 x PCI Express 6-pin i posiada 1 wtyczkę 
EPS 4-pin. Prosimy o dopuszczenie, ponieważ Zamawiający i tak nie wymaga dedykowanej grafiki, 
więc wtyczka ta będzie zbędna. 
 
Pytanie 17 
W części 3 w zakresie 2 Zamawiający wskazał, że wymaga pakiet MS Office 2016 Standard MOLP. 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że producent wycofał już ze sprzedaży taki pakiet i w jego miejsce oferuje 
nowsze rozwiązanie w postaci MS Office 2019 Standard MOLP. Czy Zamawiający dopuszcza nowsze 
oprogramowanie? Brak zgody uniemożliwi złożenie jakiejkolwiek oferty, ponieważ nigdzie wymaganego 
produktu nie można już kupić (mowa o oficjalnym i legalnym kanale sprzedaży). 
 

Odpowiedź 1: 

Tak, zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

Odpowiedź 2: 

Tak, zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera  oraz aktywowane na komputerze oferowanym przez Wykonawcę. 

 
Odpowiedź 3: 
 Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności np. tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA 
(Certificate of Authenticity), o ile producent oprogramowania przewidział dla danego rodzaju 
oprogramowania tego rodzaju potwierdzenie jego autentyczności. 
 
Odpowiedź 4: 
 Zamawiający wymaga oprogramowania legalnego niezależnie od zastosowanej procedury 
sprawdzającej. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrywkowej weryfikacji legalności oprogramowania 
przykładowo poprzez centrum telefoniczne producenta np. po podaniu numeru licencji czy numeru 
seryjnego. 
 
Odpowiedź 5:  
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do 
jego legalności. 
 
Odpowiedź 6:  
Tak, Zamawiający akceptuje możliwość dostarczenia wersji MS Office 2019. 
 



Odpowiedź 7 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki 
Świętokrzyskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
Oznacza to również, że zaoferowany system operacyjny powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz 
nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzący z legalnego źródła sprzedaży 
 
Odpowiedź 8 
Odpowiedz jak w pytaniu 7 
 
Odpowiedź 9 
Zamawiający dokona aktywacji preinstalowanego systemu podczas pierwszego uruchomienia 
komputera poprzez sieć internet wpisując unikalny kod potwierdzający legalność systemu operacyjnego 
 
Odpowiedź 10 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7, Zamawiający wymaga aby system operacyjny był legalny i wskazuje, 
że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie nielicencjonowanego oprogramowania. 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 11 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7, Zamawiający wymaga aby system operacyjny był legalny i wskazuje, 
że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie nielicencjonowanego oprogramowania. 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 12 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry 
 
Odpowiedź 13 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry 
 
Odpowiedź 14 
1. Zamawiający jest gotowy zrezygnować z wymogu pojemności pamięci podręcznej. 
2. Zapis DVD z szybkością 24x jest deklarowany przez wielu producentów 
 
Odpowiedź 15 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry 
 
Odpowiedź 16 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry 
 
Odpowiedź 17 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry 
 

 

 



Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2018.1986. tj.) dokonuje zmiany SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 

załącznik nr 1. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ. Zmianie ulegają 

następujące rozdziały SIWZ, które w miejsce dotychczasowych otrzymują brzmienie: 

 

 rozdział XII SIWZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT : 

1. „Ofertę należy złożyć w Politechnice Świętokrzyskiej Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek 
„B”) pokój nr 2.33 w terminie do 07-03-2019r. do godz.1200 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania.  
 

 

 rozdział XIII SIWZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. „Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego  
nr 7 (Budynek „B”) pokój nr 2.33 w dniu 07-03-2019r. o godz.1300. 
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