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Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.) przekazuję treść zapytania Wykonawcy dotyczącego zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera?
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?
Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała
ta procedura?
Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu
procedury odbioru?

Odpowiedź na pytanie 1
Zgodnie z zapisami wzoru umowy będącego załącznikiem nr 7 do SIWZ §1 ust. 3 Wykonawca
oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych, prawnych
i stanowi jego własność oraz że nie jest obciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób
trzecich. W związku z tym Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu
operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w wierszu
Oprogramowanie – system operacyjny wymaga dostarczenia zakupionego sprzętu
z zainstalowanym systemem operacyjnym klasy PC.
Odpowiedź na pytanie 3
Zgodnie z zapisami Rozdziału 5 ust. 5 pkt 5.2. SIWZ Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę oświadczenia popartego oświadczeniem producenta oprogramowania, lub
producenta jednostki w przypadku dostarczenia oprogramowania za jego pośrednictwem o tym,
że dostarczone oprogramowanie pochodzi z legalnego źródła. W związku z tym
oprogramowanie ma być dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności
np. certyfikatami autentyczności.
Odpowiedź na pytanie 4
W momencie odbioru towaru Zamawiający nie przewiduje sprawdzenia legalności
zainstalowanego oprogramowania.
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu
procedury odbioru.
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