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ZS4.261.3.2018
1. Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZS4.261.3.2018 "Dostawa sprzętu
komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Suw alskie Centra Kompetencji
Zawodowej -kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki ”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na pytania postawione
w piśmie z dnia 23.05.2018 r.
Pytanie 1.
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź

nieużywanego oraz

Tak system musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym
sprzęcie.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
Odpowiedź
Oprogramowanie systemowe/aplikacyjne nie musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta
komputera.
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 wersj i?
Odpowiedź
Dostarczone oprogramowanie musi spełniać wszystkie wymagania odnośnie legalności oraz być
dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności.
Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej
legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?
Odpowiedź
Zamawiający nie będzie tego weryfikować w momencie odbioru. Wykonawca ma dostarczyć wyłącznie
wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane, legalne. Dostawa komputerów
z nielegalnym oprogramowaniem zostanie zgłoszona jako oszustwo określone w art. 286 Kodeksu
Karnego.
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Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?
Odpowiedź
Tak
Pytanie 6
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active
Directory?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga zgodnie z załączoną specyfikacją: "System musi umożliwiać pracę w domenie".
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