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Warszawa, dnia 10.02.2017 r. 

 
 

Pytania i odpowiedzi 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Zakup sprzętu 
komputerowego i oprogramowania na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.1.2017). 
 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, 
udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w 
postępowania oraz odpowiedziach na nie. 
 
Pytanie 1: 
Czy zamawiający w części III, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, laserowe do formatu A3 

w wymaganiach dopuści parametr: „3. Max. rozdzielczość druku: - 1800 x 600 dpi. zamiast  „Max. 

rozdzielczość druku: - 2400 x 600 dpi.”? Nie wpłynie to w żaden widoczny sposób na jakość 

wydruków. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmiany treści w/w zapisu. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby dostarczony system operacyjny był fabrycznie nowy, wcześniej 
nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 
oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA) o ile producent oprogramowania 

przewidział dla danego rodzaju oprogramowania tego rodzaju potwierdzenie jego autentyczności. 

 
Pytanie 5: 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej 
legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 
Odpowiedź: 

Zamawiający w momencie odbioru towaru nie przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej 
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legalność zainstalowanego oprogramowania. 
 
Pytanie 6: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. 
 
 
 
 
 
 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 

 

 

 

 
 


