
 

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO 
W WOSKOWICACH MAŁYCH 

WOSKOWICE MAŁE, UL. PAŁACOWA 15 
46-100 NAMYSŁÓW 

Woskowice Małe, 08-10-2021 r. 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmianami) pn: Dostawa 
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz migracja danych 
(ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00200889/01 z dnia 2021-10-04). 
Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub 
przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne. 
Rodzaj zamówienia – dostawa. ID postępowania: ocds-148610-a027b49b-2490-11ec-
b885-f28f91688073.  
Zmówienie podzielone jest na 2 części o nazwach: 
Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu 
sieciowego oraz migracja danych. 
Część 2: Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. 
 
 

Numer postępowania: DAG.250.3.3.2021 
 

 
ZMIANA 1 

 
Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami), udziela się 
odpowiedzi na zapytania Wykonawcy.  
 

Odpowiedzi na zapytania: 
 

1. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego,  
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odp. Tak, zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania 
biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym 
urządzeniu.  

2. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe  było fabrycznie 
zainstalowane przez producenta komputera? 
Odp. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
Zamawiający wymaga dostarczenia licencji oprogramowania biurowego, 
bez jego instacji na dostarczonych komputerach.  

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 
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oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w 
zależności od dostarczanej wersji? 
Odp. Zamawiający wymaga, aby atrybuty legalności dostarczanego 
oprogramowania były zgodne z zasadami określonymi przez producenta 
dostarczonego oprogramowania.  

4. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji 
oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta 
oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 
Odp. Tak, w przypadku wątpliwości co do jego legalności.  

 
 

/-/ Bartłomiej Orpel  
DYREKTOR 

Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 


