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       Do wszystkich Wykonawców 

       ubiegających się o zamówienie 

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA SWZ 

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa laptopów i akcesoriów komputerowych dla PWSZ 
w Tarnowie” prowadzonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. 
Numer referencyjny: L.Dz/K-dzpz/382-9/2021.  
Identyfikator postępowania: ad595d0c-fe83-4740-96a2-bbac40187a44 
 
Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie działając w oparciu o art. 

284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe  było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera. 
 
Pytanie nr 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? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
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. 
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Pytanie nr 4: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?" 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia 
wątpliwości co do jego legalności. 
 
Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną 
część. 
 
 
        Rektor PWSZ w Tarnowie 

dr hab. Małgorzata Kołpa 
 

 

Otrzymują: 

1x strona internetowa prowadzonego postępowania. 

1x aa 


