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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu 
„Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych”

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź. Zamawiający informuje, że system operacyjny zainstalowany na dostarczonych urządzeniach ma być fabrycznie nowy.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
Odpowiedź. Oprogramowanie systemowe ma być zainstalowane na dostarczonych urządzeniach, natomiast Zamawiający nie wymaga, aby było ono 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 by oprogramowanie było dostarczone ze stosownymi naklejkami potwierdzającymi jego oryginalność.

Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? 
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania stosowanej procedury sprawdzającej  w przypadku pojawienia się wątpliwości co do legalności zainstalowanego oprogramowania. Nie jest to jednak obligatoryjny element procedury odbioru.

Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania stosowanej procedury sprawdzającej  w przypadku pojawienia się wątpliwości co do legalności zainstalowanego oprogramowania. Nie jest to jednak obligatoryjny element procedury odbioru.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory?
Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego Windows 10, który będzie zainstalowany na urządzeniach. Nie jest wymagana możliwość podłączenia do domeny Active Directory. 


Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 6 sierpnia 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 6 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.
  






