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Pęczniew, 07.10.2019 r. 

 
ZP.271.2.2019 

 
 

Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania 
pn.: ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Szkoła równych szans" 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BZP, BIP i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 03.10.2019 roku na realizację zadania pn.: „ZAKUP 
SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Szkoła równych szans". 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na 

podstawie art. 38 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego,  nieużywanego 
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego, nieużywanego 
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera? 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 

Nie. Zgodnie z pkt III.10 SIWZ Wykonawca dokona instalacji oprogramowania 
systemowego,                o którym mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przed 
jego dostarczeniem.  
 
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 na pytanie 3: 

Tak. Zgodnie z pkt III.10 SIWZ, Wykonawca oświadcza, iż certyfikaty i etykiety 
producenta oprogramowania, którymi jest oznakowany sprzęt są oryginalne. 
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Pytanie 4: 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  
 
Odpowiedź na pytanie 4: 

Tak. Zgodnie z § 8 pkt 2 lit. e) wzoru umowy „Podczas odbioru sprzętu Zamawiający 
zweryfikuje: dla oprogramowania, zgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia. 

Jednym z elementów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest wymóg 
legalności oprogramowania, a co za tym idzie legalność ta będzie weryfikowana. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 
 
Odpowiedź na pytanie 5: 
 

W przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności oprogramowania, badanie 
legalności będzie prowadzone wszelkim dopuszczalnymi środkami, w tym i u producenta 
oprogramowania. 

Zgodnie z § 8 pkt 3 wzoru umowy  „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 
nielegalnego oprogramowania lub jego elementów, w tym fałszywych certyfikatów/etykiet 
producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni 
od dnia powzięcia takiej informacji. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane 
właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.”. 
  

Gwarantem legalności oprogramowania jest Wykonawca i to względem Niego 
Zamawiający będzie ewentualnie dochodził praw w przypadku stwierdzenia w jakichkolwiek 
okolicznościach nielegalności oprogramowania.  Zgodnie z pkt III.10 SIWZ oraz                                           
z postanowieniami umowy o zamówienie: § 4 pkt 7, 9, 10, 11, 12: 
- Wykonawca oświadcza, że posiada niczym nieograniczone prawa w zakresie sprzedaży i 
dostarczenia licencji na oprogramowanie, o którym mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia; 
- Wykonawca oświadcza, iż certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania, którymi jest 
oznakowany sprzęt są oryginalne; 
- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że  dostarczając licencje na oprogramowanie nie 
narusza żadnych praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do 
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia 
na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed 
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roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych, jak 
również związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2019.1231.). 
- W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich Wykonawca podejmie na swój koszt 
działania prawne związane z roszczeniami osób trzecich o zaprzestanie naruszania praw 
autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących towarów, będącymi wynikiem 
wprowadzenia towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod następującymi 
warunkami: 
1) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu osoby trzeciej; 
2) Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty 
związane z roszczeniem; 
3) Zamawiający powstrzyma się od uczestniczenia w sporze i udzieli Wykonawcy wyłącznego 
pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji z osobą zgłaszającą roszczenie; 
4) Zamawiający udzieli pełnomocnictwa procesowego adwokatom lub radcom prawnym 
wskazanym przez Wykonawcę i podejmie inne czynności procesowe zaproponowane przez 
Wykonawcę; 
5) Zamawiający bez porozumienia z Wykonawcą nie uzna roszczenia osoby trzeciej w całości 
lub w części. 
 
  

W świetle powyższego dostarczenie nielegalnego oprogramowania, poza 
przestępstwem o charakterze karnym stanowić będzie nieprawidłowe wykonanie zamówienia. 
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