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Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów informatycznych
oraz dostawa licencji systemu operacyjnego i pakietu biurowego
dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego
/ oprogramowania biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy
wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga by zaoferowane oprogramowanie było
zgodne z polityką licencjonowania producenta oprogramowania.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe
było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby dostarczone komputery miały
zainstalowany system operacyjny.

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
Authent ic i ty)  stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą
uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania
stosowną w zależności od dostarczanej wersji?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie posiadało
wszystkie wymagane przez producenta oznaczenia, dzięki którym da się określić
legalność produktu.

Pytanie 4: Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość
zas tosowan ie  p rocedury  sp rawdza jące j  l ega lność  dos ta rczonego
oprogramowania?
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami § 2 pkt 3 umowy zbada
dostarczone przez Wykonawcę produkty, oraz niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę o  dos t rzeżonych wadach.  Badan ie  dopuszcza kontak t
z producentem oprogramowania celem weryfikacji wątpliwości, jakie mogłyby
wystąpić w czasie tego procesu.

Pytanie 5: Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji
oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta
oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami § 2 pkt 3 umowy zbada
dostarczone przez Wykonawcę produkty, oraz niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę o  dos t rzeżonych wadach.  Badan ie  dopuszcza kontak t
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z producentem oprogramowania celem weryfikacji wątpliwości, jakie mogłyby
wystąpić w czasie tego procesu.

Kopia aa.
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