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lipca 2019 r.

Do wszystkich Wykonawc6w
Dotyczy: postQpowsnia prz€targow€go PN 9/07/2019

-

sukcesywns sprz9t komp[terowy.

I

ustawy z dnia 29 stycaia 2004 r. Prawo 72m6wief publicaych (tekst
jednofity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze mt.), z*an4 dalej ustaw4 Pzp, udziela nastQpujqcych wyjaSnien na
Zamawiaj4cy, zgodnie z art. 38 ust.

pyl

tiazlozone przEz WykonawcA.

Pytsnic nr I

C4

Zarnawiajqcy

*lmaga fabrycmie nowego

systemu operacyjnego, nieuZywanego oraz nieakqrvowanego

nigdy wczeSniej na innym urzqdzeniu?

Odpowiedt:
Zamawiajqcy wymaga fabrycmie nowego systemu doslarczonego przez producenta, nieakrywowanego nigdy
wcze$niej na innym urz4dzeniu.
Pytanie nr 2

Cq

Z-amawiaj4cy wymaga

by oprogramowanie systemowe bylo fabrycmie zainstalowane przez producenta

komputera?

Odpowied2:
Tak

Pytlnie nr 3

zamawiajqcy wymaga aby oprogramowanie bylo dostarczone wraz ze stosownymi' oryginalnymi
atrybutami legalnosci, na prryklad z tzw. naklejkami GML (cenuine Microsoft Label) lub naklejkami coA
(certificate of Authenticity) stosowanymi prz€z producenta sprzQtu lub inn4 form4 uwiarygodniania

c4

oryginalno$ci wymaganq przez producenla oprogramowania stosown4 w zaleZnosci od dostarczanej wersji?

Odpowiedt:
Zzmawiaiqcy wymaga aby oprogramowanie

bylo dostarczone wraz

z

omaczerrrem stosowanym przez

producenta sprzgtu na ktdrym to oprogramowanie jest zainstalowane.

Pytanie nr 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiaj4cy przewiduje mozliwosd zastosowanie procedury sprawdzajqcej
legalnosd zainstalowanego oprogramowania?

Odpowiedf,:

W momencie odbioru towaru T.amawtajqcy ma kilka dni na sprawdzenie sprzetu' w tym takze weryfikacjg
legalnoSci zainstalowanego oprogramowania.

Pytsnie nr 5
Czy zamawiaj4cy dopuszcza mozliwosi przeprowadzenia weryfikacji oryginalnoici dostarczonych program6w
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku r,rysqpienia wqpliwosci co dojego legalnosci?
OdpowiedZ:
Tak Zamawiaj4cy dopuszcza ak4 mozliwo6C.
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