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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu
komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść
zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu
30 maja br. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź:
Tak, Sprzedający musi dostarczyć nowy i nieaktywowany system operacyjny.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
Odpowiedź:
Tak, 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, 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:
Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi
atrybutami legalności.
Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?
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Odpowiedź:
Tak, Zamawiający w momencie odbioru towaru przewiduje możliwość zastosowania procedury
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość
programów komputerowych u Producenta
do jego legalności?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość
programów komputerowych u Producenta
do jego legalności.
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Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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