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W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 
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Warszawa, dn. 16.07.2021 r. 

Nr referencyjny postępowania 
   ZP 15/2021

Znak sprawy: P.290.9.2021.PZ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa komputerów, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania Nr referencyjny postępowania: ZP 15/2021 część I Komputery. 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przytacza treść pytań oraz na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela poniższych 
wyjaśnień.

Pytania:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa 
sprzętu komputerowego, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej 
zadane pytanie dotyczące oprogramowania komputerów przenośnych oraz AiO (Część 1,4).

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe 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 zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do 
jego legalności?"

Odpowiedzi:

Ad. 1.



2/2

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego 
nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Oprogramowanie biurowe nie jest przewidziane w przedmiotowej 
części  zamówienia.

Ad.2
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, oprogramowanie systemowe ma być zainstalowane przez 
producenta komputera. Oprogramowanie biurowe nie jest przewidziane w przedmiotowej części  
zamówienia.

Ad.3
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności stosowanymi przez producenta komputera.

Ad.4
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego 
legalności.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający publikuje wyjasnienia treści SWZ na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ. 
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