Pytania i Odpowiedzi
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz oprogramowania,
zamówienie w 4 częściach

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
nr sprawy ZSPM-15/ZP/EFRR/2017
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 209.000 euro

Pytanie 1
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 wymaga również nowego
sprzętu. Zakupy w ramach projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego
województwa śląskiego na lata 2014-2020 muszą być nowe a nie modernizowane, co wymusza zakup
sprzętu i oprogramowania nowego i tylko takie oferty będą brane pod uwagę. Zakup sprzętu i
oprogramowania: używanego, poleasingowego, podemonstracyjnego, tzw. „wyjętego z pudełka w
celu sprawdzenia” itp. Są niedopuszczalne na etapie wyboru oferty jak i na etapie dostawy i
późniejszego użytkowania.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi
atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?
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Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi
atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA) , ale było wyszczególnione na
fakturze.
Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej
legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji legalności oprogramowania zwracając się
bezpośrednio do producenta oprogramowania.
Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji legalności oprogramowania zwracając się
bezpośrednio do producenta oprogramowania.
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