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Koniecpol, 19 listopada, 2016r.

UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA

Dotyczy: dostawy pn. „Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i sprzętu
dodatkowego wraz z instalacją oprogramowania” dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie
szkolnictwa zawodowego.

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących w/w postępowania powiadamiamy
wszystkich uczestników postępowania o treści pytań i odpowiedzi:

1.
Pytanie dotyczące: Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – Część I –
Dostawa laptopów wraz z systemem operacyjnym, myszami przewodowymi, linkami
zabezpieczającymi oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt.:
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podświetlanej klawiatury w laptopie ?
Według naszej najlepszej wiedzy, cena obecnie produkowanych i dostępnych laptopów z
podświetlaną klawiaturą jest ponad dwukrotnie wyższa, niż takich które nie mają
podświetlanej klawiatury. Podświetlanie klawiatury w laptopach w chwili obecnej jest
spotykane jedynie w urządzeniach przeznaczonych do użytku biznesowego, stąd
zdecydowanie wyższa cena.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający po przeanalizowaniu aktualnych ofert producentów komputerów
przenośnych w treści Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 4) dokonał zmiany na
Opcjonalnie podświetlana klawiatura.
2.
Pytanie dotyczące: Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – Część I –
Dostawa laptopów wraz z systemem operacyjnym, myszami przewodowymi, linkami
zabezpieczającymi oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt. oraz Część II – dostawa
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zestawów komputerowych PC stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym, osprzętem
dodatkowym oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt.:
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (nieużywanego nigdy
wcześniej), w wersji z oryginalnym nośnikiem producenta oraz certyfikatem autentyczności
dla każdej licencji ?
Pytanie to uzasadniamy tym, że w ostatnim czasie w zamówieniach publicznych wiele firm
oferuje używane oraz podrabiane oprogramowanie komputerowe, co może narazić
Zamawiającego na problemy związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodnie z
postanowieniami licencyjnymi producenta oprogramowania. Używane oprogramowanie 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:
Zamawiający zgodnie z Załącznikiem nr 6 – Oświadczenie wykonawcy do Zapytania
ofertowego wymaga, aby całość oferowanego sprzętu i oprogramowania: pochodziła
z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów/dostawców z obszaru Unii
Europejskiej, posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez
producenta sprzętu* (lub autoryzowany serwis*) kierowanych do użytkowników
z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
Zamawiający pod pojęciem „sprzęt” rozumie kompletne zamawiane urządzenia wraz
z wyspecyfikowanym oprogramowaniem tj. systemem operacyjnym i pakietem
biurowym, które powinno być zakupione w oficjalnym kanale sprzedażowym
producenta. Nie podlega wątpliwości, że dostarczone oprogramowanie musi być
oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem tzn. musi umożliwiać jego użytkowanie
przez zamawiającego zgodnie z postanowieniami licencyjnymi producenta
oprogramowania. Na etapie dostawy i sprawdzenia sprzętu pod kątem jego zgodności ze
specyfikacją opisu zamówienia zamawiający ma prawo do dokonania weryfikacji czy
oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku
zidentyfikowania dostarczenia przez Wykonawcę nielicencjonowanego lub
podrobionego oprogramowania, taki sprzęt nie zostanie odebrany oraz nie zostanie
podpisany protokół odbioru przez zamawiającego lub jeżeli okaże się, że złamane
zostało prawo już po dostarczeniu, Zamawiający zażąda odszkodowania od Dostawcy.
3.
Pytanie dotyczące: Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – Część I –
Dostawa laptopów wraz z systemem operacyjnym, myszami przewodowymi, linkami
zabezpieczającymi oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt. oraz Część II – dostawa
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zestawów komputerowych PC stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym, osprzętem
dodatkowym oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt.:
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe uprawniało do
pomocy technicznej producenta oprogramowania na zasadach EULA?
ODPOWIEDŹ:
Tak. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe objęte zostało
gwarancją producenta oprogramowania na zasadach licencji EULA.
4.
Pytanie dotyczące: Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – Część I –
Dostawa laptopów wraz z systemem operacyjnym, myszami przewodowymi, linkami
zabezpieczającymi oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt. oraz Część II – dostawa
zestawów komputerowych PC stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym, osprzętem
dodatkowym oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt.:
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe zostało objęte
gwarancją producenta oprogramowania na zasadach EULA?
ODPOWIEDŹ:
Tak. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe objęte zostało
gwarancją producenta oprogramowania na zasadach licencji EULA. Zamawiający
wymaga aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem zakupionym
w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, czyli był sprzętem fabrycznie nowym
i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych. Dodatkowo w okresie
obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego
serwisu gwarancyjnego dostarczonego sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym
oprogramowaniem.
5.
Pytanie dotyczące: Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – Część I –
Dostawa laptopów wraz z systemem operacyjnym, myszami przewodowymi, linkami
zabezpieczającymi oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt. oraz Część II – dostawa
zestawów komputerowych PC stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym, osprzętem
dodatkowym oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt.:
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system operacyjny posiadały
aktywną możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego
oraz telefonicznego przewidzianej przez producenta oprogramowania?
ODPOWIEDŹ:
Ilość aktywacji licencji reguluje umowa licencyjna producenta oprogramowania.
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6.
Pytanie dotyczące: Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – Część I –
Dostawa laptopów wraz z systemem operacyjnym, myszami przewodowymi, linkami
zabezpieczającymi oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt. oraz Część II – dostawa
zestawów komputerowych PC stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym, osprzętem
dodatkowym oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt.:
W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować czy w przypadku zaoferowania przez
Wykonawców oprogramowania używanego (aktywowanego przynajmniej drugi raz) zostało
ono odinstalowane z poprzedniego urządzenia?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem
zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, czyli był sprzętem fabrycznie
nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych. Obowiązek dostarczenia
oprogramowania zgodnie z aktualnym prawem oraz warunkami licencyjnymi
producenta spoczywa na Dostawcy, gdyby okazało się, że oprogramowanie dostarczone
narusza przepisy i umowy Dostawca zostanie odrzucony lub jeżeli okaże się, że złamane
zostało prawo już po dostarczeniu, Zamawiający zażąda odszkodowania od Dostawcy.
Poza tym Zamawiający na etapie dostawy będzie żądał przedstawienia dokumentów
dotyczących zakupu oprogramowania. Dodatkowo w okresie obowiązywania gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego
dostarczonego sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem.
7.
Pytanie dotyczące: Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – Część I –
Dostawa laptopów wraz z systemem operacyjnym, myszami przewodowymi, linkami
zabezpieczającymi oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt. oraz Część II – dostawa
zestawów komputerowych PC stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym, osprzętem
dodatkowym oraz instalacją u Zamawiającego – 17 szt.:
Czy Zamawiający celem zabezpieczenia się przed otrzymaniem w ramach przedmiotowego
postępowania fałszowanego bądź używanego oprogramowania będzie żądał na etapie
dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu tego oprogramowania w
autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania?
Pragniemy poinformować Zamawiającego, że każda sztuka pakietu biurowego oraz systemu
operacyjnego w wersji OEM posiada swój unikalny numer seryjny który jest także zapisany
na dokumencie zakupu w przypadku zakupu w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. W naszej ocenie, wymaganie tych dokumentów wraz ze sprawdzeniem
zgodności w/w dokumentów z dostarczonymi licencjami oprogramowania, jest obecnie
jedyną możliwością zabezpieczenia się przed otrzymaniem podrabianego bądź
używanego (niezgodnego z zasadami licencjonowania EULA) oprogramowania.
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Dodatkowo prosimy o zapoznanie się Zamawiającego z pismem ogólnopolskiego producenta
sprzętu komputerowego – firmy NTT - które zostało przesłane m.in. do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych. Pismo to jest dostępne pod poniższym adresem:
http://www.ntt.pl/pliki/Ostrzezenie.pdf
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca zgodnie z Załącznikiem nr 6 – Oświadczenie wykonawcy do Zapytania
ofertowego, oświadcza, że całość oferowanego sprzętu i oprogramowania: pochodzi
z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów/dostawców z obszaru Unii
Europejskiej, posiada stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez
producenta sprzętu* (lub autoryzowany serwis*) kierowanych do użytkowników
z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
W związku z powyższym na etapie realizacji umowy, zamawiający będzie sprawdzał
bardzo wnikliwie czy dostarczany sprzęt spełnia wymogi zapytania ofertowego, w tym
czy dostarczone oprogramowanie jest (nowe/posiada stosowną licencję).

8.
Czy Zamawiający będzie akceptował
oferty z pominięciem m.in: instalacji
oprogramowania oraz montażu sprzętu u zamawiającego.
ODPOWIEDŹ:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego
i sprzętu dodatkowego wraz z instalacją oprogramowania. W związku z powyższym
informujemy, że nie będą akceptowane oferty z pominięciem instalacji oprogramowania
oraz montażu sprzętu u zamawiającego.

