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BZP.271.54.2022.PB                                                                                                             Dębica, dnia 21-11-2022 r. 
 

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na:  
„Dostawę i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu 
grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty  PPGR” dla Gminy 
Miasta Dębica” (3) 
 

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęły 
zapytania do SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej. 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści komputer z zasilaczem min. 260W o sprawności 90%?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza zasilacza 260W o efektywności 90%. 
 
Pytanie 2: 
Proszę o doprecyzowanie SWZROZDZIAŁ XVII. 
Wymagania dotyczące wadium. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 
Za jaką część jest wadium? 
Odpowiedź:  
Zamawiający doprecyzowuje wymagania dotyczące wadium w Rozdziale XVII SWZ poprzez zmianę zapisu w 
ust. 1 w sposób następujący: 
Było: 
„1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).” 
Powinno być: 
„1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

Dla części I: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 
Dla części II:   500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).” 
 

Zamawiający publikuje uaktualnioną SWZ i „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” w zakresie w/w zmiany. 
 

Pytanie 3: 
Pytanie dotyczące Część 2 – Dostawa zestawów komputerowych.  
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (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 coraz więcej firm oferuje 
używane oraz podrabiane oprogramowanie komputerowe, co może narazić Zamawiającego na problemy 
związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodnie z postanowieniami licencyjnymi producenta 
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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 informacji, czy dany klucz 
licencyjny był już aktywowany w przeszłości na innym komputerze.  
W przeciwnym razie Zamawiający - jako odbiorca końcowy, ponoszący odpowiedzialność za 
oprogramowanie które zakupił – narazi się na konsekwencje finansowe i prawne, związane z 
użytkowaniem nielegalnego lub zabronionego, używanego wcześniej oprogramowania.  
Odpowiedź:  
Tak, zaoferowana licencja na dostarczony system operacyjny musi być fabrycznie nowa. 
 
Pytanie 4: 
Pytanie dotyczące Część 2 – Dostawa zestawów komputerowych.  
Czy dla wszystkich licencji oprogramowania systemowego, Zamawiający w celu uniknięcia potencjalnego 
oferowania przez Wykonawców nielegalnych systemów operacyjnych w wersji OEM (w tym używanych i 
wcześniej aktywowanych systemów operacyjnych) zgodzi się na dodanie do swz bądź projektu umowy 
następującego zapisu:  
„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego 
oraz nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła 
sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed 
możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta”? (…) 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dodaje zapisu. Jednocześnie Zamawiający w załączniku nr 3 – Opis Przedmiotu 
Zamówienia” dla II części zamówienia wskazał w tabeli w sekcji dotyczącej systemu operacyjnego, 
wskazującego: System operacyjny nieużywany, tj. z kluczem nie wykorzystanym wcześniej do aktywacji na 
innym urządzeniu. 
 

Pytanie 5: 
Pytanie dotyczące Część 2 – Dostawa zestawów komputerowych.  
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) ale również Microsoft 
Office Home&Business (również wystarczy wpisać w popularnym serwisie aukcyjnym frazę „Home & 
Business” by zauważyć jaka jest rozpiętość cenowa „oryginalnego i nowego licencjonowanego 
oprogramowania”.  
Dodatkowo chcemy poinformować Zamawiającego, że taka weryfikacja legalności oprogramowania na 
etapie dostawy jest całkowicie bezpłatna oraz, że nasza firma może pomóc Zamawiającemu przy 
weryfikacji takiego oprogramowania na etapie dostawy.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 
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Pytanie 6: 
Czy Zamawiający w trosce o to, aby otrzymany sprzęt komputerowy był jak najwyższej jakości, a jego 
montaż i produkcja odbywały się wg ścisłych norm jakościowych i środowiskowych, co wpływa na 
bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz serwisowania sprzętu, ponadto gwarantuje, że komputery 
które otrzyma będą komputerami firm które sprzedają tylko i wyłącznie nowe oprogramowanie 
Microsoft, z legalnego kanału dystrybucji w Polsce lub bezpośrednio od producenta, będzie żądał 
przedstawienia Certyfikatów ISO-9001 oraz ISO-14001 na produkcję, montaż i serwis sprzętu 
komputerowego, w celu potwierdzenia spełniania wymagań? Jeśli tak to zwracamy się z wnioskiem o 
dołączenie do opisu przedmiotu zamówienia. następującego zapisu:  
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji, montażu i 
serwisu urządzeń komputerowych – wydruk certyfikatu załączyć do oferty,  
Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji, montażu i 
serwisu urządzeń komputerowych – wydruk certyfikatu załączyć do oferty,  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wskazuje konkretnych certyfikatów.  
Zamawiający zawarł w OPZ wymóg określony m.in. w punktach 2 i 3 (zał. nr 3), że: 

1. Przedmiot zamówienia będzie posiadał wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w szczególności 
dotyczące wyrobu gotowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego 
przedmiotu zamówienia w całości. 

2. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonymi urządzeniami certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 
certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności – dotyczy urządzeń, dla których jest to wymagane 
odrębnymi przepisami. 

Jednocześnie Zamawiający w załączniku nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia” dla II części zamówienia 
wskazał w tabeli w sekcji dotyczącej Zestawów komputerowych w wierszu „Pozostałe” wskazał, że: Sprzęt 
ma być fabrycznie nowy tj. nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub 
podmiotów trzecich i wyprodukowany maksymalnie w okresie 12 miesięcy przed terminem składania ofert 
oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Wszystkie sztuki komputerów stacjonarnych 
muszą być tego samego rodzaju (ten sam model pochodzący od jednego producenta) 
 
Pytanie 7: 
Pytanie dotyczące Część 2 – Dostawa zestawów komputerowych.  
Czy Zamawiający, w przypadku oprogramowania OEM (Original Equipment Manufacturer) będzie 
wymagał dostarczenia pełnego pakietu OEM, tj koperty z nośnikiem DVD, zgodnej z poniższym 
przykładowym zdjęciem? (…) 
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Odpowiedź:  
Sposób dostarczenia nośników oprogramowania został wskazany w § 1 ust. 2 wzoru umowy. 

Zamawiający w OPZ wymaga w zakresie systemy operacyjnego m. in., że: 
• licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie 

systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z 
producentem systemu lub sprzętu, 

• oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny 
Zamawiający nie wymagał w konfiguracji komputerów napędów optycznych.  
 
Pytanie 8: 
Pytanie dotyczące Część 2 – Dostawa zestawów komputerowych.  
Czy Zamawiający przeprowadzi weryfikację otrzymanego oprogramowania poprzez podanie kodu (kod 
QR + w formacie np. X11-11111 (gdzie 1 oznacza różne cyfry) na infolinii firmy Microsoft?  
Kod ten znajduje się po prawej stronie stickera, zawierającego klucz produktu.  
Podanie tego kodu pozwoli na uzyskanie szybkiej i jednoznacznej informacji, czy dostarczone 
Zamawiającemu licencje są przeznaczone na nasz rynek, czy też są to licencje z Chin lub innych krajów, a 
co za tym idzie ich użytkowanie w naszym kraju jest niezgodne z prawem i naraża Zamawiającego na 
spore problemy natury prawnej.  
Dodatkowo, w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do otrzymanego oprogramowania zachęcamy 
do kontaktu z naszą firmą – umożliwimy Zamawiającemu dużo sprawniejszy dostęp do osób w Microsoft 
zajmujących się problemem nielegalnego oprogramowania, które obecnie zalewa nasz rynek. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 
 
Pytanie 9: 
Pytanie dotyczące Część 2 – Dostawa zestawów komputerowych  
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system posiadały aktywną możliwość 
maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego oraz telefonicznego przewidzianej 
przez producenta oprogramowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aby aktywacja licencji odbywała się zgodnie z polityką producenta 
oprogramowania.  
 
Pytanie 10: 
Pytanie dotyczące Część 2 – Dostawa zestawów komputerowych.  
Czy Zamawiający celem zabezpieczenia się przed otrzymaniem w ramach przedmiotowego postępowania 
fałszowanego bądź używanego oprogramowania będzie żądał na etapie dostawy przedstawienia 
dokumentów dotyczących zakupu tego oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym 
producenta oprogramowania? 
Pragniemy poinformować Zamawiającego, że każda sztuka 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. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 
 
 
 

http://www.debica.pl/


 

5 
Urząd Miejski w Dębicy,  ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, 

tel. 14 683 81 00, fax. 14 683 81 61, www.debica.pl, umdebica@um.debica.pl 

Realizując wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje  w  zakresie 
przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Dębicy    pod adresem www.debica.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Dębicy.   Poza  tym  w  każdej  chwili  można  skontaktować się z  IOD  Urzędu  Miejskiego   
w  Dębicy,  który  udzieli  Państwu  wyczerpujących  informacji  w  zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

 

Pytanie 11: 
Pytanie dotyczące Część 2 – Dostawa zestawów komputerowych.  
W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować czy w przypadku zaoferowania przez Wykonawców 
oprogramowania używanego (aktywowanego przynajmniej drugi raz) zostało ono odinstalowane z 
poprzedniego urządzenia? Czy Zamawiający zweryfikuje to bezpośrednio u producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga by System operacyjny był nieużywany, tj. z kluczem nie wykorzystanym wcześniej do 
aktywacji na innym urządzeniu. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji 
oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 
  
Pytanie 12: 
Pytanie dotyczące: Część 2 – Dostawa zestawów komputerowych.  
Mając na uwadze powyżej opisane zagrożenia, jesteśmy przekonani, że istnieje konieczność nałożenia na 
dostawców, przez zamawiające jednostki rządowe ogłaszające przetargi publiczne, obowiązku złożenia 
oświadczenia, w ramach dokumentacji wymaganej przez zamawiającego, o zaproponowanej poniżej lub 
zbliżonej treści. W związku z tym czy Zamawiający będzie żądał na etapie składania ofert następującego 
oświadczenia wykonawcy:  
„Będąc świadomym konsekwencji wynikających z przepisów prawa:  
niniejszym oświadczam, że uzyskanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie oprogramowania [---] 
dokonywane w celu wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego, nie naruszyło i nie będzie 
naruszać praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z Ustawą o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Prawem własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. 
(Dz. U. z 2013, poz. 1410), oraz innymi obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Oświadczam 
również, że certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania [---] i inne 
elementy oprogramowania, są oryginalne, a oprogramowanie jest nowe i nie używane nigdy wcześniej”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zapisy stosownej treści zawarł w § 1 ust 4 wzoru umowy.  

 
Pytanie 13: 
Czy Zamawiający zawrze poniższą klauzulę w projekcie umowy:  
„W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 
zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie 
jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i 
licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli 
producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały 
do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego 
oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet 
producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia 
oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia 
od umowy w terminie [---] dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane 
producentowi, firmie Microsoft oraz odpowiednim służbom i organom ścigania.  
Prosimy Zamawiającego o poważne potraktowanie poważnego problemu, ponieważ jeśli Zamawiający 
nie dopilnuje swojego interesu, a oprogramowanie zostanie zweryfikowane już po dostawie sprzętu 
komputerowego (przez którąś z firm biorących udział w postępowaniu lub przez producenta 
oprogramowania lub przez odpowiednie służby), to Zamawiający narazi się również na konsekwencje 
wynikające z używania nielegalnego/podrabianego lub używanego/niezgodnego z licencjonowaniem 
oprogramowania, szczególnie że został wyczerpująco o tym poinformowany już na etapie ogłoszenia 
postępowania, przed terminem składania ofert.  

http://www.debica.pl/
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Urząd Miejski w Dębicy,  ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, 

tel. 14 683 81 00, fax. 14 683 81 61, www.debica.pl, umdebica@um.debica.pl 

Realizując wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje  w  zakresie 
przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Dębicy    pod adresem www.debica.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Dębicy.   Poza  tym  w  każdej  chwili  można  skontaktować się z  IOD  Urzędu  Miejskiego   
w  Dębicy,  który  udzieli  Państwu  wyczerpujących  informacji  w  zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

 

Jednocześnie zachęcamy zamawiającego do zapoznania się z pismem, które zostało zamieszczone na 
stronie Urzędu Zamówień Publicznych, które potwierdza że problem istnieje i jest poważny oraz również 
ukazuje, w jaki sposób można bronić się przed nieuczciwymi praktykami:  
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/31012/Nielegalne_oprogramowanie_w_zamowie
niach_publicznych.pdf 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 
Zamawiający przeprowadzi procedurę odbioru zgodnie z zapisami § 3 wzoru umowy. 
  
 

*** 
Załączniki:  

- Aktualna SWZ (poprawione zapisy wadium, terminy).  
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania, otwarcia ofert o raz 
terminu związania ofertą: 
Nowy termin składania ofert: 29.11.2022 r., godz.: 10:00. 
Nowy termin otwarcia ofert:  29.11.2022 r., godz.: 10:30. 
Nowy termin związania ofertą: 28.12.2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
Do zamieszczenia: 
   - strona internetowa prowadzonego postępowania 
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