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Bielsko-Biała, dnia 2017.02.15 
R78.1.2.2016 
 
 
       Do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą 
konkurencyjności na: Dostawa sprzętu komputerowego do projektu pn. „Opracowanie 
innowacyjnej technologii wytwarzania pojazdów pożarniczych” w ramach Działania 1.1: 
Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
ogłoszonego na stronie www.wiss.com.pl 
 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ:  

 
I. Czy mogę prosić o przesłanie modelu monitora, na podstawie którego tworzona była 
specyfikacja? 
 
II.W zapytania w specyfikacji komputera wymagają Państwo złączy: (…) Panel tylny: 4x 
USB 3.0, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x DVI-D, 3x złącze audio, (…) Złącza wyświetlaczy: Display 
Port (min. 4 szt.).... Czy dopuszczą Państwo komputer bez złącza HDMI ?  
III. 
1. Pytanie dotyczące: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy: 
Proszę o udostępnienie załącznika nr 1 (Formularz ofertowy) w formie edytowalnej – w 
chwili obecnej z racji braku możliwości edycji, nie jest możliwe np. wpisanie parametrów 
technicznych oferowanych podzespołów w polach o obecnej wielkości 
2. Pytanie dotyczące: 3. Opis przedmiotu zamówienia – Minimalne parametry techniczne 
przedmiotu zamówienia – System operacyjny, Oprogramowanie OFFICE: 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego oraz 
oprogramowania biurowego (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z oryginalnym 
nośnikiem producenta oraz certyfikatem autentyczności dla każdej licencji ? 
Pytanie to uzasadniamy tym, że w ostatnim czasie w zamówieniach publicznych wiele 
firm oferuje używane oraz podrabiane oprogramowanie komputerowe, co może narazić 
Zamawiającego na problemy związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodnie z 
postanowieniami licencyjnymi producenta oprogramowania. Używane oprogramowanie 
typu OEM, 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 
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informacji, czy dany klucz licencyjny był już aktywowany w przeszłości na innym 
komputerze. 
3. Pytanie dotyczące: 3. Opis przedmiotu zamówienia – Minimalne parametry techniczne 
przedmiotu zamówienia – System operacyjny, Oprogramowanie OFFICE: 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe oraz 
oprogramowanie biurowe uprawniało do pomocy technicznej producenta 
oprogramowania na zasadach EULA? 
4. Pytanie dotyczące: 3. Opis przedmiotu zamówienia – Minimalne parametry techniczne 
przedmiotu zamówienia – System operacyjny, Oprogramowanie OFFICE: 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe oraz 
oprogramowanie biurowe zostało objęte gwarancją producenta oprogramowania na 
zasadach EULA? 
5. Pytanie dotyczące: 3. Opis przedmiotu zamówienia – Minimalne parametry techniczne 
przedmiotu zamówienia – System operacyjny, Oprogramowanie OFFICE: 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system operacyjny oraz 
oprogramowanie biurowe posiadały aktywną możliwość maksymalnej ilości aktywacji 
przy pomocy połączenia internetowego oraz telefonicznego przewidzianej przez 
producenta oprogramowania? 
6. Pytanie dotyczące: 3. Opis przedmiotu zamówienia – Minimalne parametry techniczne 
przedmiotu zamówienia – System operacyjny, Oprogramowanie OFFICE:  
W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować czy w przypadku zaoferowania przez 
Wykonawców oprogramowania używanego (aktywowanego przynajmniej drugi raz) 
zostało ono odinstalowane z poprzedniego urządzenia? 
7. Pytanie dotyczące: 3. Opis przedmiotu zamówienia – Minimalne parametry techniczne 
przedmiotu zamówienia – System operacyjny, Oprogramowanie OFFICE: 
Czy Zamawiający, w celu zabezpieczenia swojego interesu (zarówno finansowego, jak i 
prawnego) skorzysta z przysługującego mu prawa do weryfikacji dostarczonego sprzętu 
na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania? 
Pragniemy zauważyć, że według ostrożnych szacunków firmy Microsoft ok. połowa 
oprogramowania obecnie sprzedawanego w Polsce w sektorze zamówień publicznych 
może być podrabiana, szczególnie zaś problem ten dotyczy oprogramowania Microsoft 
Windows (aby zobaczyć jak bardzo poważny jest to problem, wystarczy wpisać w 
popularnym serwisie aukcyjnym frazę: „windows 10” i zobaczyć jak duża jest rozpiętość 
cenowa oferowanego tam rzekomo oryginalnego oprogramowania). 
Dodatkowo chcemy poinformować Zamawiającego, że taka weryfikacja legalności 
oprogramowania na etapie dostawy jest całkowicie bezpłatna oraz, że nasza firma może 
udostępnić Zamawiającemu bezpośredni kontakt z osobą zajmującą się problemem 
podrabianego oprogramowania ze strony Microsoft Polska, celem przeprowadzenia 
takiej weryfikacji na etapie dostawy. 
8. Pytanie dotyczące: 3. Opis przedmiotu zamówienia – Minimalne parametry techniczne 
przedmiotu zamówienia – System operacyjny, Oprogramowanie OFFICE: 
Czy Zamawiający celem zabezpieczenia się przed otrzymaniem w ramach 
przedmiotowego postępowania fałszowanego bądź używanego oprogramowania będzie 
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żądał na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu tego 
oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta 
oprogramowania? 
Pragniemy poinformować Zamawiającego, że każda sztuka pakietu biurowego oraz 
systemu operacyjnego w wersji OEM posiada swój unikalny numer seryjny który jest 
także zapisany na dokumencie zakupu w przypadku zakupu w oficjalnym kanale 
dystrybucyjnym producenta. 
W naszej ocenie, wymaganie tych dokumentów wraz ze sprawdzeniem zgodności w/w 
dokumentów z dostarczonymi licencjami oprogramowania, jest obecnie jedyną 
możliwością zabezpieczenia się przed otrzymaniem podrabianego bądź używanego 
(niezgodnego z zasadami licencjonowania EULA) oprogramowania. 
 
Odpowiedzi: 

 
I. Zamawiający sprecyzował w specyfikacji parametry monitora i na podstawie ich 

należy dostarczyć monitor. 
 

II. Nie dopuszczamy komputera bez złącza HDMI. 
 

III. 1. W załączeniu Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej. 
2. – 8. Wymagamy oprogramowania z oficjalnego kanału sprzedaży w Polsce , w pełni 
zgodny z licencją Microsoft Polska. Numery licencji Windows jak i Office będą 
weryfikowane pod kątem legalności w Microsoft Polska. 
Oprogramowanie Office prosimy dostarczyć w postaci nieaktywowanej i nieprzypisanej 
do żadnego konta Microsoft (pudełka z licencja oryginalnie zapakowane i zafoliowane) 
Instalacja oprogramowania po stronie zamawiającego. 
Po złożeniu ofert Zamawiający będzie weryfikował na podstawie dokumentów czy 
dostarczony oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy spełnią wymagania specyfikacji. 
Po wyborze oferty na etapie dostawy ponownie przeprowadzi weryfikację. 
 

 
 
Załącznik: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 
 
 
Otrzymują: 

1. wszyscy postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wiss.com.pl oraz 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

2. a/a 
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