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TREść ZAPYTAŃ SKIERoWANYcH Do ZAMAWIAJĄcEGo I WYJAśNIENIA TREścI sIWz
udzielone w dniu 22 listopada 2OL7 r.

Dot' postępowania ZSM'26I'3.20I7 :
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń
peryferyjnych do tzech pracowni w Zespole Szkół Mechanicznych
w ramach projektu ,,Modernizacja szko|nictwa zawodowego w Elb|ągu',

Zamawiający informuje, ze do przedmiotowego postępowania Wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38
ustawy Prawo zamówień pub|icznych Zamawiający udzie|a wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym
wszystkich zai nteresowa nych.
Treść pytań oraz treść udzie|anych wyjaśnień brzmi następujqco:

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbq o udzie|enie odpowiedzi na poniżej zadane pytania doĘczące
oprog ra mowa n ia : wszystkie za mawia ne kom putery

PYTANIE 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieuzywanego oraz nieakwwowanego
nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

oDPoWIEDŹ 1
Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie zapisami pkt 3.3. SIWZ dostarczone oprogramowanie musi być
fabrycznie nowe, nie używane wcześniej, w orygina|nych, firmowych opakowaniach, oprogramowanie musi
być zaoferowane W najnowszych obecnie dostępnych wersjach.

PYTANIE 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainsta|owane przez producenta
komputera?

oDPoWIEDŹ 2
Zamawiajqcy informuje, że tam gdzie oprogramowanie systemowe nie jest zainstalowane fabrycznie przez
producenta komputera, Zamawiajqry dopuszcza aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane przez
Wykonawcę.

PYTANIE 3
Czy 7amawiająry wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, orygina|nymi
atrybutami lega|ności np. cerĘfikatami autentyczności (tzw. CoA)?

oDPoWIEDŹ 3
Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie zapisami pkt 3.7. SIWZ systemy operacyjne, pakieĘ biurowe i
oprogramowanie w komp|ecie ze sprzętem muszą być zainsta|owane zgodnie z indywidua|nym numerem
|icencji, a zgodnie z zapisami pkt 3.B. SIWZ systemy operacyjne, pakiety biurowe i oprogramowanie, jeś|i nie
wskazano inaczej, muszą być zainsta|owane w pełnych, niewygasajqcych wersjach i muszą uprawniać do
uzytkowania oprogramowania w ramach działa|ności Zamawiajqcego. W zwiqzku z powyzszym muszą
posiadać dostarczone pzez producenta oprogramowania atrybuty |egaIności.
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PYTANIE 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający pzewiduje zastosowanie procedury spravydzajqcej |ega|ność
zainsta|owanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

oDPoWEIDŹ 4
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zastosowania procedury sprawdzającej |egaIność zainsta|owanego
oprogramowania w momencie odbioru towaru. Zamawiający informuje, ze zgodnie zapisami pK 3.3. SIWZ
dostarczone oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nie używane wcześniej, w orygina|nych, firmowych
opakowaniach, oprogramowanie musi być zaoferowane w najnowszych obecnie dosĘpnych wersjach.

PYTANIE 5
Czy zamawiający dopuszea moż|iwość przeprowadzenia weryfikacji orygina|ności dostarczonych programów
komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

oDPoWIEDŹ 5
Zamawiający informuje, ze dopuszcza mozliwość pzeprowadzenia weffikacji orygina|ności dostarczonych
prog ramów komputerowych u Prod ucenta oprog ramowania.
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