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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Dostawa komputerów i urządzeń IT do jeleniogórskich szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.20.2017.

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.) Zamawiający informuje, że wpłynęły
zapytania o następującej treści:
PYTANIE NR 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
TAK

nieużywanego oraz

PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane na oferowanych
komputerach. Zgodnie zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
PYTANIE NR 3
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej
legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3
Procedura odbioru przedmiotu zamówienia została opisana w §3 projektów umów (dotyczy części 1, 2,
3 i 4). Jednocześnie zgodnie z § 1 ust. 7 projektów umów, Zamawiający zastrzegł sobie prawo cyt.:
„do zlecenia niezależnej firmie audytu w zakresie weryfikacji kompatybilności dostarczonych urządzeń
i oprogramowania z wymogami oraz legalności oprogramowania (…)”.
Procedura sprawdzająca pozostaje w kompetencji tej firmy.
PYTANIE NR 4
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4
Odpowiedź jak na pytanie nr 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki
nie ulegają zmianie.
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