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Nr sprawy: ZP-6-20-WIŁ       Zegrze Płd., dn. 10 lutego 2020 r. 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 

22A, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowania dla WIŁ” oznaczenie sprawy ZP-6-20-WIŁ, wpłynęły zapytania od 

Wykonawców. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Treść pytania nr 1: 

„w Części II – Zakup i dostawa oprogramowania, w opisie przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający wskazuje licencję oprogramowania biurowego „np. Microsoft Office 

2019 Home&Business Pl, Microsoft Office 2019 Standard MOLP GOV „lub 

równoważny”)” informujemy, że produkt Microsoft Office 2019 Home&Business PL nie 

spełnia wymagań opisanych w parametrach technicznych, tj. nie zawiera 

oprogramowania do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych oraz nie 

umożliwia swobodnego przenoszenia licencji między komputerami w ramach tej samej 

dostępnej ilości licencji (można je przenosić tylko raz na 90 dni na inne urządzenie)”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 2a do SIWZ – Formularza 

techniczno – cenowego w poz. 1 poprzez usunięcie następujących zapisów:  

1) w pkt 1 ppkt 1d tj.: ”możliwość swobodnego przenoszenia licencji między 

komputerami w ramach tej samej dostępnej ilości licencji” 

2) w pkt 2 ppkt 6d tj: ”Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów 

informacyjnych” 

Przykładowa nazwa produktu nabiera brzmienia: „(np. Microsoft Office 2019 

Home&Business PL, „lub równoważny”). 

 

Treść pytania nr 2: 

„Czy Zamawiający wymaga, aby  oprogramowanie było dostarczone ze stosownymi 

oryginalnymi atrybutami legalności np. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub 

COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 

uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania 

stosowaną w zależności od wersji?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone ze stosownymi 

oryginalnymi atrybutami legalności np. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub 
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COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 

uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania 

stosowaną w zależności od wersji. 

 

Treść pytania nr 3: 

„Czy w momencie odbioru towaru zamawiający przewiduje możliwość zastosowania 

procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający w momencie odbioru towaru przewiduje możliwość zastosowania 

procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania. 

 

Treść pytania nr 4: 

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia procedury weryfikacji 

oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta 

oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia procedury weryfikacji 

oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta 

oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 

 

Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ dodając do 

Formularza techniczno-cenowego poz. nr 5, poz. nr 6, poz. nr 7, poz. nr 8. 

Zamawiający na stronie internetowej (www.bip.wil.waw.pl) zamieścił Formularz techniczno-

cenowy stanowiący Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ po modyfikacji. 

 

Zamawiający zmienia treść: 

 SIWZ, Rozdziału XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 1 na zapis: 

„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy  

ul. Warszawskiej 22A, Kancelaria Jawna, w terminie do dnia 17.02.2020 r. do godziny 10.00. 

 

 SIWZ, Rozdziału XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 2 na zapis: 

„Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)                           

i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:  

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla WIŁ” 

Część …. 

Nie otwierać przed 17.02.2020 r. godz. 10.30” 

 

 SIWZ, Rozdziału XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT, pkt 1 na zapis: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu 

Południowym, w sali nr 101, w dniu 17.02.2020 r. o godz. 10.30.” 

 

http://www.bip.wil.waw.pl/
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Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1, zamieścił ogłoszenie 

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana ogłoszenia została 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.wil.waw.pl) oraz w jego 

siedzibie. 

 

http://www.bip.wil.waw.pl/

