
 
 

 
Lublin, 31 października 2019 r.  

Znak sprawy: DI.380-7/19  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w postaci zapytania ofertowego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro  
pt.: „Dostawa  akcesoriów komputerowych na potrzeby Zamawiającego - ZTM w Lublinie”.  
 

Zamawiający, którym jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14,  
20 – 701 Lublin, informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie 
przekraczającej kwoty 30 000 euro pt. „Dostawa  akcesoriów komputerowych na potrzeby 
Zamawiającego - ZTM w Lublinie”, nr sprawy DI.380-7/19 do Zmawiającego wpłynęło następujące 
zapytanie dotyczące wyjaśnień do ogłoszenia o zamówieniu w postaci zapytania ofertowego:  

 

Poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: pakiety biurowe 10 szt.: 

 
Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
TAK. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wymaga fabrycznie nowego pakietu biurowego, 
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 
 

Pytanie 2 

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 Zamawiającego 
TAK. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone 

wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML 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. 

 

Pytanie 3 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?  

 

Wykonawca 

ubiegający się o udzielenie 

zamówienia  



 
Odpowiedź Zamawiającego 
TAK. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie przeprowadzi procedurę sprawdzającą legalność 
oprogramowania, jeżeli uzna, że oprogramowanie pochodzi ze źródła, które budzi zastrzeżenia, co 

do jego legalności. 
 

Pytanie 4 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości 
co do jego legalności? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
TAK. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji 

oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania  

w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności 

 


