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Rzeszów 2020-11-02

WYJAŚNIENIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, URZĄDZEŃ UTM, LICENCJI WINDOWS
SERWER WRAZ Z USŁUGĄ WDROŻENIA
Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń utm, licencji
windows serwer wraz z usługą wdrożenia
Pytanie 1 :
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź do pytania 1:
Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
Pytanie 2 :
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
Odpowiedź do pytania 2:
Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe 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 do pytania 3:
Tak, 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.
Pytanie 4 :
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?
Odpowiedź do pytania 4:
Tak, Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność
dostarczonego oprogramowania.
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Pytanie 5 :
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do
jego legalności?
Odpowiedź do pytania 5:
Tak, zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do
jego legalności.
Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostaną
niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy nabyli specyfikacje istotnych warunków zamówienia i będą
stanowić jej integralna część.

Strona 2 z 2

