Kargowa, dnia 3 grudnia 2018 roku
Nr sprawy: RIT.IV.271.9.2018

Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie
zamówienia publicznego pn. „Wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej
w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz jego instalacja”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawców
zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań
do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.
Pytanie nr 1
„Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający nie wymaga zainstalowania
w jednostkach centralnych systemu operacyjnego. W związku z powyższym prosimy o informację
jaki system operacyjny będzie obsługiwał platformę hardwareową?”
Dotyczy: komputery PC 25 szt. poz. Nr 1 OPZ
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający wymaga zainstalowania w jednostkach centralnych systemu operacyjnego.
W związku z powyższym Zamawiający wprowadza nową treść opisu wymagania dla pozycja nr
1. „Zestaw: Komputer stacjonarny+ monitor+ mysz+ klawiatura – 25 szt.” Modyfikacja
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pytanie nr 2
„Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego,
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?”
Odpowiedź na pytanie nr 2
Oprogramowanie komputerowe musi być nowe, nieużywane, wolne od wad, a jego parametry
techniczno-funkcjonalne nie niższe niż przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku dostarczenia oprogramowania
zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod
aktywacyjny wraz z instrukcja aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą,
nieposiadający śladów otwierania i użytkowania).
Pytanie nr 3
„Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?”
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zgodnie z SIWZ Oferent dostarcza fabrycznie nowy, nieużywany sprzęt komputerowy,
oprogramowane oraz jego instalację. Zamawiający nie wymaga by oprogramowanie systemowe
było zainstalowane fabrycznie na zestawach komputerowych, komputerach (ucznia),
komputerze (nauczyciela).

Pytanie nr 4
„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 na pytanie nr 4
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, aby oprogramowanie licencjonowane (oprogramowanie
systemowe, pakiety biurowe, narzędziowe) było oryginalne a przez to posiadać wszelkie
stosowane w oficjalnych kanałach dystrybucji oznakowania będące potwierdzeniem legalności
źródła pochodzenia oprogramowania.
Pytanie nr 5
„Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?”
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający zastrzega sobie
oprogramowania.
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Pytanie nr 6
„Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia
wątpliwości co do jego legalności?”
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający zastrzega sobie
oprogramowania.
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Pytanie nr 7
„W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego
w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych
komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF
(„Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych
typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?”
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zgodnie z wiedzą Zamawiającego oprogramowanie Windows 10 Pro Academic spełnia
wymagania techniczno-funkcjonalne określone w SIWZ. Na oferencie jednak spoczywa
obowiązek weryfikacji prawa Zamawiającego do korzystania z programu STF.
Pytanie nr 8
„Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ „Opis przedmiotu zamówienia” Lp.1 Zestaw: Komputer
stacjonarny + monitor + mysz + klawiatura. Zamawiający zapisał: "2x złącze PCI"
Czy Zamawiający dopuści komputer, który posiada 2x złącze PCI Express Gen 3x1
Tak jak ma to miejsce w opisie komputerów w pozycji 4, 7, 9 oraz 19.”
Odpowiedź na pytanie nr 8
Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 9
„Do wszystkich konfiguracji komputerów stacjonarnych: Czy Zamawiający dopuści obudowę
o wymiarach nie przekraczających wysokości 360 mm, szerokości 180 mm, długości 390 mm?
Pragniemy zauważyć, że parametry ten nie wpływa na wydajność sprzętu. Ponadto pierwotny
zapis jedynie niekorzystnie ogranicza konkurencyjność ofert.”
Odpowiedź na pytanie nr 9
Nie, Zamawiający nie dopuści.
Pytanie nr 10
„Do zestawu komputerowego w pozycji 1 – 25 szt. Czy zmawiający dopuści komputery stacjonarne
z 1 x złącze PCI Express Gen 3x16 (niezajęte, przeznaczone do dalszej rozbudowy) oraz 1x PCI
Express Gen 3x16x4 oraz 1x złącze CPI?”
Odpowiedź na pytanie nr 10
Nie, Zamawiający nie dopuści.
Pytanie nr 11
„Prosimy o wyjaśnienie czy zestawy komputerowe w pozycji 1 – 25 szt. mają być bez systemu
operacyjnego? Zamawiający nie zawarł żadnych wymagań odnośnie systemu operacyjnego?”
Odpowiedź na pytanie nr 11
Patrz – odpowiedź na pytanie nr 1.
Pytanie nr 12
„Czy Zamawiający dla wszystkich konfiguracji dopuści lub uzna za równoważne w przetargu
dołączenie do oferty wydruku testu wydajności procesora ze strony Bapco.com? Pragnę zauważyć,
że na stronie Bapco.com występują testy gotowych konfiguracji komputerów, które odpowiadają
wymaganiom SIWZ. W związku z tym nie widzimy potrzeby ponownego przeprowadzenia testów
przez Producenta. Wiąże się to również z poniesieniem dodatkowych nakładów finansowych przez
Wykonawcę.”
Odpowiedź na pytanie nr 12
Nie, Zamawiający nie dopuści.

