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Toruń, 29.10.2020
DZ.RI.23 1 -3/2020
Dotyczy: Dotyczy postępowania 4 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na zakup i dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania
biurowego oraz wsparcia technicznego dla serwerów HP oraz rozszerzenia licencji FortiToken na
potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
-

Zadane pytania dotyczą oprogramowania: zadanie A komputery przenośne 37 szt. i oprogramowanie
biurowe 13 szt., zadanie B oprogramowanie biurowe 40 szt.
-

—

Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź 1
Zamawiający wymaga, aby dostarczony z komputem system operacyjny i oprogramowanie biurowe było
zgodne z licencją producenta oprogramowania oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta
komputera?
Odpowiedź 2
Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie 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 Autlienticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania
oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?
Odpowiedź 3
Zamawiający wymaga, aby dostarczony z komputem system operacyjny i oprogramowanie biurowe było
zgodne z licencją producenta oprogramowania oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający
zastrzega, że jeżeli producent oprogramowania dostarcza wraz z produktem atrybut legalności takie jak np.
naklejki itp. Wykonawca winien dostarczyć produkt wraz z atrybutami legalności. Ponadto, Zamawiający
wyjaśnia, że w rozdziale 6.3.1. SIWZ wskazał wykaz dokumentów jakich będzie wymagał w celu
potwierdzenia, że zaoferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury
sprawdzaj ącej legalność dostarczonego oprogramowania?
Odpowiedź 4
W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury
sprawdzającej zakupionego przedmiotu umowy w tym legalność dostarczonego oprogramowania.
Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego
legalności?
Odpowiedź 5
W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury
sprawdzającej zakupionego przedmiotu umowy w tym legalność dostarczonego oprogramowania również
przy pomocy producenta oprogramowania.
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