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WYKONAWCY 

Nasz znak sprawy: ZOM-NZP.241.10.2022.MTR  
Dotyczy: postępowania  „Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz akcesoriów 
komputerowych” ZOM/KP/9/22 
 
Zamawiający - Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że w postępowaniu  wpłynęły wnioski                   
o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. 
 
I. W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem 

jest dostawa sprzętu komputerowego, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o 
udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania:  komputery 
przenośne 19 szt. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania 
biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź 1 

Tak, zgodnie z zapisami w formularzu oferty oraz wzorach umowy, dostarczony sprzęt ma być 

fabrycznie nowy. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe  było fabrycznie 
zainstalowane przez producenta komputera? 

Odpowiedź 2 

Oprogramowanie systemowe zgodnie z zapisem SOPZ Część I pkt. 1 ppkt. u. oraz Część I pkt. 2 
ppkt. s.  musi być zainstalowane w komputerze. 

Pakiet aplikacji biurowych zgodnie z SOPZ Część I pkt. 1 ppkt. v. oraz Część I pkt. 2 ppkt. z                     
w najnowszej dostępnej wersji ma być dostarczony wraz z komputerem. 
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Pytanie 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? 

Odpowiedź 3 

Zgodnie z zapisami ogólnymi SOPZ, dostarczone urządzenia muszą posiadać zainstalowane 

oprogramowanie w najnowszej udostępnionej przez producenta wersji, a zgodnie z formularzem 
oferty i zapisami umowy, dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy.  

Pytanie 4 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?" 

Odpowiedź 4 

Tak, ponieważ zgodnie z zapisami ogólnymi SOPZ, dostarczone urządzenia muszą posiadać 

zainstalowane oprogramowanie w najnowszej udostępnionej przez producenta wersji, a zgodnie 
z formularzem oferty i zapisami umowy, dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy. 

II. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem na dostawę 
sprzętu komputerowego, drukującego oraz akcesoriów komputerowych (Oznaczenie 
sprawy: ZOM/KP/9/22), uprzejmie proszę o wyjaśnienie następujących kwestii: 
 

Dotyczy – CZĘŚĆ I - Laptop wysokowydajny: 2 sztuki 

 Proszę o dopuszczenie laptopa o grubości 22,15 mm 

 Proszę o dopuszczenia laptopa o wadze 1,84kg 

 Proszę o dopuszczenia laptopa posiadającego wbudowane porty: 1 port USB 3.2 Type-C 
drugiej generacji (DisplayPort), 2 porty Thunderbolt 4.0 Type-C (1 z obsługą funkcji Power 
Delivery), 1 x port combo audio z dodatkowym fabrycznym wieloportowym adapterem 
udostępniającym porty Rj-45, 2x USB USB 3.1 Gen 2 - USB 9 pin Typ A, 1 x HDMI, 1 x 
DisplayPort. 

 

 

 



3 

 

Dotyczy – CZĘŚĆ II - Laptop standardowy: 17 sztuk 
 

 Proszę o dopuszczenie laptopa o grubości 22,15 mm 

 Proszę o dopuszczenia laptopa o wadze 1,84kg 

 Proszę o dopuszczenia laptopa posiadającego wbudowane porty: 1 port USB 3.2 Type-C 
drugiej generacji (DisplayPort), 2 porty Thunderbolt 4.0 Type-C (1 z obsługą funkcji Power 

Delivery), 1 x port combo audio z dodatkowym fabrycznym wieloportowym adapterem 
udostępniającym porty Rj-45, 2x USB USB 3.1 Gen 2 - USB 9 pin Typ A, 1 x HDMI, 1 x 
DisplayPort. 

 

W odpowiedzi, informuję, że Zamawiający podtrzymuje zapisy  zawarte  w szczegółowym  opisie  

przedmiotu zamówienia dot. części I – laptopy.  
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