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Do wiadomości Wykonawców

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, projektora multimedialnego,
drukarek do kart plastikowych dla LOW NFZ w Zielonej Górze wpłynęły zapytania
dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1 dotyczące zadania I i II
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający zmienia zapisy
w zakresie oprogramowania w załączniku nr 2 do SIWZ.
Pytanie 2 dotyczące zadania I i II
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie
zainstalowane przez producenta komputera.
Pytanie 3 dotyczące zadania I i II
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, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą
uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną
w zależności od dostarczanej wersji.
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Pytanie 4 dotyczące zadania I i II
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała
ta procedura?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność
dostarczonego oprogramowania systemowego, zgodnie z zaleceniami producenta:
https://www.microsoft.com/pl-pl/howtotell/Hardware.aspx?tab=PCPurchase
Pytanie 5 dotyczące zadania I i II
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania
procedury odbioru?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji
dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania
procedury odbioru.

oryginalności
jako elementu

oryginalności
jako elementu

Pytanie 6 dotyczące zadania IV
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia spełniającego w parametrach interfejsy
komunikacyjne – złącza typu USB zgodnego ze standardem min. USB 2.0?
Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia spełniającego w parametrach
interfejsy komunikacyjne – złącza typu USB zgodnego ze standardem min. USB 2.0
w zakresie drukarek do kart plastikowych. Zamawiający zmienia zapisy w przedmiotowym
zakresie w załączniku nr 2 do SIWZ.

p.o. Dyrektora

Piotr Bromber
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