Warszawa, dn. 26 kwietnia 2018 r.

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
znak sprawy: KZGW/07/2018
Dotyczy postępowania: „Zakup i dostawa 108 zestawów komputerowych z systemem
operacyjnym”.
Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej: Pzp) –
informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ).
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (dalej:
OPZ). Zmieniony opis przedmiotu zamówienia, wraz z prześledzonymi zmianami, stanowi
załącznik do niniejszego pisma.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Pzp przekazuje
treść pytań przesłanych Zamawiającemu oraz udziela wyjaśnień treści SIWZ.
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

nieużywanego oraz

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga instalacji oprogramowania przez producenta sprzętu ponieważ zgodnie z
zapisami w OPZ o gwarancji: „w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma
rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem”.
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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 zgodnie z postanowieniami OPZ wymaga aby:
Klucz licencyjny był zapisany trwale w BIOS i umożliwiał instalację systemu operacyjnego na
podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby
ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
Zainstalowany system operacyjny nie będzie wymagał aktywacji ani za pomocą telefonu ani
Internetu.
Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała
ta procedura?
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z zapisami OPZ nie przewiduje konieczności a w związku z tym i procedury
sprawdzania legalności oprogramowania w momencie odbioru sprzętu. Zamawiający nie
zakłada z góry złej woli Wykonawcy, czyli próby dostarczenia nielegalnego oprogramowania.
Jeżeli taka sytuacja zaistnieje i zostanie ujawniona w trakcie eksploatacji sprzętu, Zamawiający
podejmie stosowne kroki prawne.
Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu
procedury odbioru?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenia takiej procedury.
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