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Sulechów, dnia 26.10.2016 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:
„Dostawa
zestawów
komputerowych,
notebook_ów,
urządzenia
wielofunkcyjnego
i oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od
wykonawców w dniu 25.10.2016., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

ZESTAW I
Pytanie 1: Tabela nr 1. Komputer klasy PC
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego
nigdy wcześniej na innym urządzeniu? Pytanie to uzasadniamy tym, że w ostatnim czasie w zamówieniach
publicznych wielu nieuczciwych Wykonawców oferuje używane oraz podrabiane oprogramowanie
komputerowe, co może narazić Zamawiającego na problemy związane z użytkowaniem oprogramowania
niezgodnie z postanowieniami licencyjnymi producenta takiego oprogramowania (w tej sprawie załączamy
pismo wystosowane do Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, które prosimy opublikować na stronie
BIP, jako załącznik do niniejszego pytania). Używane oprogramowanie komputerowe (typu OEM), jest
znacząco tańsze od nowego, przy czym zasady licencjonowania tego typu oprogramowania w przypadku
firmy Microsoft, zakazują jego przenoszenia poza urządzenie na którym zostało zainstalowane pierwotnie (za
wyjątkiem sytuacji, w której urządzenie to ulegnie awarii). Dodatkowo pragniemy poinformować
Zamawiającego o możliwości weryfikacji takich licencji – infolinia firmy Microsoft jest w stanie udzielić
informacji, czy dany klucz licencyjny był już aktywowany w przeszłości na innym komputerze.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego
nigdy nie aktywowanego dostarczonego do komputera.
Pytanie 2: Tabela nr 1. Komputer klasy PC
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji z oryginalnym nośnikiem
przygotowanym przez producenta oprogramowania oraz certyfikatem autentyczności dla każdej licencji?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza nośnik systemu operacyjnego dostarczony przez producenta komputera. Ale
producent musi być autoryzowanym partnerem producenta systemu operacyjnego. Każdy komputer musi
posiadać naklejony certyfikat autentyczności systemu operacyjnego
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Pytanie 3: Tabela nr 1. Komputer klasy PC
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system operacyjny posiadały aktywną możliwość
maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego oraz telefonicznego przewidzianego
przez producenta oprogramowania ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 4: Tabela nr 1. Komputer klasy PC
Zamawiający wymaga równoważny system operacyjny np. Microsoft Windows 10 Pro. Wykonawca uprzejmie
prosi Zamawiającego o dopisanie do siwz, aby system operacyjny pochodził z legalnego źródła sprzedaży
oraz posiadał dowód autentyczności. Potwierdzenie legalności systemu operacyjnego zostałoby
zweryfikowane na etapie dostawy poprzez przedstawienie dowodu zakupu z legalnego źródła sprzedaży tj.
z autoryzowanej do sprzedaży dystrybucji. Wykonawca pragnie zwrócić Zamawiającemu uwagę, że na rynku
np. w sklepach internetowych (np. Allegro) krąży bardzo wiele nielegalnych kopii – podróbek systemów
operacyjnych, które są wykorzystywane w przetargach publicznych przez nieuczciwych Wykonawców w celu
osiągnięcia korzyści materialnych. Teoretycznie oprogramowania takie na pierwszy rzut oka nie odbiegają od
oryginalnych systemów operacyjnych. Jednak oprogramowania takie są znacząco tańsze i są fałszywe
(pirackie), ponieważ wielokrotnie były wcześniej aktywowane na innych komputerach, a to z kolei narusza
licencję firmy Microsoft. W celu wykluczenia domniemanego zaoferowania przez nieuczciwych Wykonawców
podróbek systemów operacyjnych Wykonawca uprzejmie prosi o dodanie do siwz przykładowego zapisu:
System operacyjny musi pochodzić z legalnego źródła sprzedaży oraz posiadać dowód autentyczności.
Potwierdzenie legalności zainstalowanego systemu operacyjnego zostanie zweryfikowana na etapie dostawy
poprzez przedstawienie dowodu zakupu z legalnego źródła sprzedaży tj. z autoryzowanej do sprzedaży
dystrybucji.
Odpowiedź: Wykonawca ma obowiązek dostarczyć legalnie zakupione oprogramowanie systemowe.
Zamawiający informuje jednocześnie, że zastrzegł w SIWZ, że Wykonawca zobowiązuje się do dostawy
przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń prawami osób trzecich, wolnych od wad
fizycznych i prawnych oraz objętego gwarancja producenta. Wykonawca oświadcza również, iż dostarczane
rzeczy mają posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do
korzystania z nich przez Zamawiającego oraz osoby trzecie.
Pytanie 5: Tabela nr 1. Komputer klasy PC
Zamawiający wymaga dysk twardy magnetyczny o pojemności 1TB. Czy jako rozwiązanie równoważne
Zamawiający dopuści zaoferowanie w komputerze dwóch dysków twardych magnetycznych po 500 GB każdy
(2x500GB)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza 2 dysków po 500GB.
Pytanie 6: Tabela nr 1. Komputer klasy PC
Zamawiający podał moc zasilacza 250W? Czy zaoferowanie zasilacza o większej mocy będzie zgodne z siwz?
Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wskazał w tytule
każdej z tabel, że podane są parametry minimum. W przypadku określenia parametrów maksymalnych
zaznaczono to odrębnie w tabelach przy pozycjach, których to dotyczy.
Pytanie 7: Tabela nr 1. Komputer klasy PC; Tabela nr 3: Komputer typu notebook; Tabela nr 4:
Komputer typu notebook
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Przy opisie procesora dla komputera klasy PC oraz komputerów typu notebook Zamawiający umieścił naszym
zdaniem błędny zapis – chłodzenie zaprojektowane przez producenta komputera. Prosimy o wykreślenie tego
zapisu bądź jego zmianę na prawidłową – chłodzenie zaprojektowane przez producenta procesora.
Producent komputerów nie projektuje chłodzenia dla procesora tylko zajmuje się tym producent procesora.
Odpowiedź: W tabeli nr 1 zamawiający dopuszcza aby producent procesora zaprojektował moduł
chłodzenia. W tabeli nr 3 i 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZESTAW II
Proszę o weryfikację opisu drukarki gdyż naszym zdaniem jest błąd gdyż niema na rynku drukarek
spełniających poniższe parametry.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opisane urządzenia wielofunkcyjne są dostępne na rynku.
Zamawiający jednocześnie doprecyzowuje opis rozdzielczość druku: 600 x 600 dpi, maks. 38 400 x 600 dpi
(rozszerzona rozdzielczość) W czerni; 600 x 600 dpi, maks. 38 400 x 600 dpi (rozszerzona rozdzielczość)
Kolor.
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