
Projekt „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest 

realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 

3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

 
 

 

 

Komprachcice, 20.09.2018 r.  
 
 

 

WYJAŚNIENIA 

„Zakup zestawów komputerowych przenośnych” 

 

 

Poniżej przekładam pytania wraz z odpowiedziami, które Gmina Komprachcice otrzymała 

do zaproszenia do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia 

pn.:. „Zakup zestawów komputerowych przenośnych”: 

 

Pytanie 1) Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu 

biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odp) Tak, zgodnie z obowiązującym prawem wymagamy by dostarczone oprogramowanie 

system operacyjny oraz pakiet biurowy było aktywowane po raz pierwszy na dostarczonym 

sprzęcie (jeżeli zainstalowane) lub nie aktywowane nigdy (jeżeli dostarczone bez instalacji). 

 

Pytanie 2) Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było 

fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera? 

Odp) Nie, nie jest to wymagane. 

 

Pytanie 3) Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze 

stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genui 

Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez 

producenta sprzętu lub inną formą uwiarygadniania oryginalności wymaganą przez producenta 

oprogramowania stosowaną w zależności od dostarczanej wersji? 

Odp) Tak, uwiarygodnienie oryginalności jest oczywiście wymagane. Warto wspomnieć, że 

obecnie równie popularnym sposobem uwiarygadniania legalności jak naklejki jest zapisanie 

unikatowego klucza w BIOS powiązanego z kluczem sprzętowym. 

 

Pytanie 4) Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość 

zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? 

Odp) Tak, chociaż dokładniej procedura ta może być zastosowana po fizycznym odbiorze 

przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania poręki / rękojmi na dostarczony przedmiot 

zamówienia. 

 

Pytanie 5) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji 

oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania 

 w przypadku wątpliwości co do jego legalności? 

Odp) Bezwzględnie tak. 

 

Pytanie 6) Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia 

do domeny Active Directory? 

Odp) Nie, cele projektu nie wymagają takiego zastosowania. 
 


