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OU.271.11.2020.MB
WYJAŚNIENIA
TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania
ofertowego pn.: „Wyposażenie stanowisk pracowniczych – zakup zestawów
komputerowych”.
Nr nadany przez Zamawiającego: OU.271.11.2020.MB
Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:
PYTANIE NR 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego /
oprogramowania
biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Zgodnie z opisami w pkt 9 i 10 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego Zamawiający wymaga
fabrycznie nowego i nie używanego oprogramowania
PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie
zainstalowane przez producenta komputera?
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Zgodnie z opisem w pkt 9 Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie
zainstalowane przez producenta. Jednocześnie Zamawiający wymaga licencji pakietu biurowego
zapisami pkt. 10 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego w postaci prawa (licencjonowanie OLP)
i nie wymaga instalacji przedmiotowego pakietu na oferowanym sprzęcie.
PYTANIE NR 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 NR 3
Zamawiający wymaga by oprogramowanie było dostarczane wraz ze stosownymi, oryginalnymi
atrybutami legalności.
PYTANIE NR 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4
W momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania – w przypadku wątpliwości.
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PYTANIE NR 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 NR 5
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości
co do jego legalności.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną
częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają
zmianie.

Sekretarz Miasta Jeleniej Góry
(-) Daniel Lepieszo
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