Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Częstochowa, dn. 14.09.2018 r.
Nr ogłoszenia o zamówieniu: 616741-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.
Nr w rejestrze zamówień publicznych: SO.261.3.7.2018.MZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 14 września 2018 r.
Dotyczy cz. 1: Komputery przenośne typu laptop wraz z akcesoriami i oprogramowaniem
W dniu dzisiejszym (14 września 2018 roku) do Zamawiającego wpłynęły następujące
pytania do SIWZ przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu informatycznego
oraz multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja,
poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych
– RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy:
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź:
Zamawiający, zgodnie z treścią SIWZ wymaga, aby objęte przedmiotem zamówienia
systemy operacyjne były fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej
na innym urządzeniu.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji
systemowego na urządzeniu przez Wykonawcę.
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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 Authenticity) stosowanymi przez producenta
sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta
oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi
oryginalnymi atrybutami legalności.
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Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie
procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?
Odpowiedź:
W przypadku wystąpienia wątpliwości co do legalności oprogramowania, Zamawiający może
podczas odbioru sprzętu zweryfikować legalność jego oprogramowania poprzez
zastosowanie procedury sprawdzającej.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
Odpowiedź:
W przypadku wystąpienia wątpliwości co do legalności dostarczonego oprogramowania,
Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji jego oryginalności także u producenta.
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