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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający –  
Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania 
od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie zestawów 
komputerowych”. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego 
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 

Odpowiedź 1 

Zamawiający  informuje, iż 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 2 
Zamawiający informuje, iż 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 3 
Zamawiający informuje, iż wymaga aby oprogramowanie było dostarczone 
wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta 
sprzętu. 
 
Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury 
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie 
przebiegała ta procedura? 
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Odpowiedź 4 
Zamawiający informuje, iż przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność 
zainstalowanego oprogramowania. Zamawiający zastrzega prawo do weryfikacji 
legalności oprogramowania (nieużywany wcześniej klucz aktywacyjny, poprawne atrybuty 
legalności) bezpośrednio u producenta oprogramowania, przed podpisaniem protokołu 
odbioru z Wykonawcą. 
 
Pytanie 5 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu 
procedury odbioru? 
 
Odpowiedź 5 
Zamawiający informuje, iż zastrzega prawo do weryfikacji legalności oprogramowania 
(nieużywany wcześniej klucz aktywacyjny, poprawne atrybuty legalności) bezpośrednio 
u producenta oprogramowania przed podpisaniem protokołu odbioru z Wykonawcą. 

 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert 

pozostaje bez zmian.  

 

 

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
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