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Wyjaśnienia do SWL

wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty ppGR w Gminie Borne sulinowo

Zgodnie zart.284ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11września 2QI9r, Zamawiający

udziela wyjaśnień do zapisów SWZ dotyczących ww, postępowania,

Pytanie nr 1

czy zamawiający wymaga licencji na (fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej

na innym urządzeniu) system operacyjny Microsoft windows 10 Home w polskiej wersji językowej lub

system równoważny?
Ad 1. zamawiający wymaga nowego nie używanego wcześniej systemu operacyjnego, umożliwiającego

szyfrowanie danych, pracę grupową, pracę w dońenie lub system równoważny, zgodnie z zapisem w pkt,

tIoPz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo licencyjne wymaga aby Klucz instalacyjny systemu

operacyjnego być fabrycznie zapisany w BloS komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu

oraz jego aktywowania?
Ad. 2 Tak, zamawiający wymaga aby klucz instalacyjny systemu operacyjnego był zaimplementowany w

B|OS komputera przenośnego, zgodnie z zapisem w pkt, Ll-OPZ,

Pytanie nr 3

System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta?

Ad.3Tak,systemoperacyjnymabyćzainstalowanynakomputerze,niekoniecznieprzezproducenta,
zgodnie z zapisem w pkt. LL OPz,

Pytanie nr 4 
ia ma hrrć rlóqtarc7on( ,, 

orygina|nymi atrybutami legalności, na
Czy Oprogramowanie ma być dostarczone wraz ze stosownyml,

przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami CoA (Certificate of AuthenticitY)

stosowanymi przez producenta iprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez

producenta opro8ramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Ad. 4 zamawiający nie wymaga atrybutów legalności w postaci naklejek coA/GML stosowanymi przez

producenta sprzętu, ale wymaga aby klucz licencyjny systemu operacyjnego znajdował się w Blos

komputera, co jest z jednym z zapisów punktu II opli stanowi dowód jego oryginalności,

Pytanie nr 5

z uwagi na dostępność na rynku oraz w lnternecie różnego rodzaju licencjisystemu operacyjnego.. ,

zWracamysięzpytaniemczyZamawiającyprzewidujeweryfikacjęautentycznościdostarczonychlicencji
systemu operacyjnego przy udziale firmy Microsoft?

Ad. 5 Tak, zamawiający bierze pod uwagę możliwość weryfikacji autentyczności dostarczonych licencji,

Pytanie nr 6 ,!_.
Czy zamawiający wymaga nowych urządzeń, bez śladów użytkowania?

Ad, 6 Tak, zamawiający Wymaga nowyclr urządzeń, bez śladów użytkowania, zgodnie z ppkt, 3 i ppkt, 5;

pkt. lllsWZ



Pytanie nr 7

Zamawiający wymaga aby serwis musiał być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta.
Należy zauważyć, iż ani producent ani jego autoryzowany przedstawiciel nie jest stroną postępowania a

tym bardziej podpisanej w przyszłości Umowy. Jedynie Wykonawca na podstawie umowy z Zamawiającym
jest zobligowany do świadczenia usługi serwisu. To w jaki sposób będzie on realizował zgłoszenia
serwisowe zależy tylko i wyłącznie od niego, ponieważ to on ponosi całą odpowiedzialność za
nieterminowe wykonanie usługi a co za tym idzie również ewentualne kary.

W przypadku wymogu aby to Producent lub jego autoryzowany przedstawiciel świadczył serwis musi mieć
odzwierciedlenie w umowie i zwolnić'Wykonawcę z odpowiedzialnościza ich działanie lub zaniechanie
działania.
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu aby serwis musiał być realizowany przez producenta

lub autoryzowane8o partnera serwisowego producenta.
Ad. 7 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Tylko gwarancja producenta lub autoryzowanego
partnera daje pewność,iżprzez cały okres w którym sprzęt znajduje się na gwarancji będzie mógł być

naprawiony. Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować czy będzie funkcjonował na rynku przynajmniej

przez okres udzielonej gwarancji oraz czy przez ten okres będzie świadczył tego typu usługi na poziomie
na jakim świadczyć może producent lub autoryzowany serwis.

Pytanie nr 8
Dokumenty które wymaga Zamawiający tj. oświadczenie producenta są niezgodne z Ustawą Pzp.-
dotyczy Ergonomii
Zakres dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców zostaĘ jasno określone w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r, w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz.U. 202O poz.24L5)
Ad. 8 Zamawiający rezygnuje z wymogu przedkładania w punkcie Ergonomia oświadczenia producenta. W
celu wykazania warunku Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentacji technicznej producenta.

Tnż!Bogdan Kornal
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