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numer sprawy: BO.26.6.2022.8(W446)               Warszawa, dnia 23 września 2022 r.  

 

 

 

Do Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych*, na dostawę 80 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) 

wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz gwarancją producenta” (znak sprawy: 
BO.26.6.2022).  

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 4 oraz art. 286 ust. 1, informuje że wpłynęło 
do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi. 
Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  

 

Pytanie 1:  

Celem doprecyzowania proszę o wyjaśnienie: 
 
Zamawiający wskazuje: 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PL 64-bit, w wersji Professional, bez 
wprowadzonej licencji – przygotowany do aktywacji licencją Zamawiającego 
 
Wobec zapisu istnieją dwie możliwości konfiguracji sprzętu: 

a) Komputer dostarczony bez systemu operacyjnego (Free DOS) – wówczas instalacja 
systemu z licencją, którą posiada Zamawiający  

b) Komputer dostarczony z systemem operacyjnym Windows i licencją – nie ma 
możliwości dostarczenia komputera z systemem Windows bez licencji   

 
W związku z powyższym, proszę o określenie jaka opcja jest brana pod uwagę, ma to istotny 
wpływ na cenę oferty.  
 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w pkt 12 szczegółowej specyfikacji przedmiotu 
zamówienia w załączniku nr 1 do SWZ oznacza, że w ramach realizacji przedmiotu 
Zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 
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wskazanym w SWZ, komputery przenośne, na których wykonana będzie, przed 
dostawą, preinstalacja wskazanego systemu operacyjnego – bez jego aktywacji.  
 
Celem doprecyzowania i usunięcia wątpliwości Zamawiający dokonał modyfikacji 
opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie w ostatnim akapicie wyrazu 
„nienaruszonych”. Ostatni akapit otrzymuje zatem brzmienie „Wszystkie dostarczone 
elementy zamówienia muszą być całkowicie nowe, nieużytkowane i uprzednio 
nieregenerowane, sprawne i kompletne, wolne od wad, wprowadzone do obrotu na 
terytorium Unii Europejskiej, w oryginalnych opakowaniach oraz całkowicie zgodne 
z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy, dostarczone Zamawiającemu 
wraz ze sporządzonymi w języku polskim: deklaracją CE, instrukcjami obsługi, 
kartami gwarancyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami umożliwiającemu 
Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
przekazanie ww. dokumentów w formie elektronicznej, o ile umożliwi to 
Zamawiającemu pełne korzystanie z przedmiotu zamówienia i warunków 
gwarancji.”.   
 
W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega ostatni akapit w załączniku 1 
do SWZ poprzez usunięcie wyrazu „nienaruszonych” i otrzymaniu brzmienia jak 
powyżej.  
 
Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. ust. 7 Ustawy, Zamawiający udostępnia 
niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i 
są one dla Wykonawców wiążące.  
 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 

         

 

 

 

 

 

 

*  Tekst jedn. : Dz. U. z 2022 poz.  1710 ze zm.); dalej: „ustawa” 


