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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 
nie przekraczającej kwoty 209 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania ramach projektu „Młodzi, aktywni, 
ciekawi świata".

Do dnia 6 lipca 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania do SIWZ o następującej treści:

A. Komputery przenośne 58 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Tak. Zgodnie z SIWZ: „ Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i 
oprogramowania. (...) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad 
fizycznych i prawnych, w tym wolny od obciążeń prawami osób trzecich".

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera?

Nie. Procedura instalacji/preinstalacji oprogramowania może być dokonana zarówno przez 
producenta, jak i dostawcę zamówienia.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 
oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

Tak. Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje i oprogramowanie było wolne od roszczeń osób 
trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności 
patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy oraz 
bez możliwości ich wypowiedzenia. Potwierdzenie spełniania tego wymogu należy do Wykonawcy.

Pytanie 4
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Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej 
legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność 
oprogramowania w dowolnym momencie, w tym w momencie odbioru towaru. Rodzaj wyboru 
procedury pozostaje w gestii zamawiającego. Zamawiający przewiduje procedurę sprawdzającą 
legalność oprogramowania jeżeli uzna, że oprogramowanie pochodzi z niewiadomego źródła lub 
budzi zastrzeżenia co do jego legalności. Sprawdzenie, o którym mowa powyżej polegać będzie np. na 
weryfikacji autentyczności certyfikatów dostarczonych programów komputerowych u producenta 
oprogramowania.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odpowiedź w pytaniu 4.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (nie używanego nigdy 
wcześniej), w wersji z oryginalnym nośnikiem producenta oraz certyfikatem autentyczności dla 
każdej licencji (jeśli występuje)?

Pytanie to uzasadniamy tym, że w ostatnim czasie w zamówieniach publicznych wiele firm oferuje 
używane oraz podrabiane oprogramowanie komputerowe, co może narazić Zamawiającego na 
problemy związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodnie z postanowieniami licencyjnymi 
producenta oprogramowania. Używane oprogramowanie typu OEM, jest znacząco tańsze od 
nowego, przy czym zasady licencjonowania tego typu oprogramowania w przypadku firmy 
Microsoft, zakazują jego przenoszenia poza urządzenie na którym zostało zainstalowane 
pierwotnie (za wyjątkiem sytuacji, w której urządzenie to ulegnie awarii). Dodatkowo pragniemy 
poinformować Zamawiającego o możliwości weryfikacji takich licencji - infolinia firmy Microsoft 
jest w stanie udzielić informacji, czy dany klucz licencyjny był już aktywowany w przeszłości na 
innym komputerze.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy oprogramowania używanego. Zgodnie z SIWZ: „Przedmiotem  
zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. (...) Dostarczony przedmiot 
zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, w tym wolny od 
obciążeń prawami osób trzecich". Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje i oprogramowanie 
było wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw 
pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z 
użytkowaniem przedmiotu umowy oraz bez możliwości ich wypowiedzenia. Potwierdzenie spełniania 
tego wymogu należy do Wykonawcy.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe uprawniało do pomocy 
technicznej producenta oprogramowania na zasadach EULA?
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Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia szczegółowych warunków EULA, której 
zaakceptowanie jest warunkiem niezbędnym, aby zgodnie z prawem korzystać z systemu 
operacyjnego.

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system posiadały aktywną możliwość 
maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego oraz telefonicznego 
przewidzianej przez producenta oprogramowania?

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby aktywacji i nie wprowadza tego wymogu do SIWZ. 
Aktywacja dostarczonego wraz z zestawami komputerowymi oprogramowania systemowego 
powinna być zgodna z wymaganiami producenta oprogramowania.

W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować czy w przypadku zaoferowania przez 
Wykonawców oprogramowania używanego (aktywowanego przynajmniej drugi raz) zostało ono 
odinstalowane z poprzedniego urządzenia?

Zgodnie z SIWZ: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
(...) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i 
prawnych, w tym wolny od obciążeń prawami osób trzecich". Zamawiający nie dopuszcza dostawy 
oprogramowania używanego.

Czy Zamawiający, w celu zabezpieczenia swojego interesu (zarówno finansowego, jak i prawnego) 
skorzysta z przysługującego mu prawa do weryfikacji dostarczonego sprzętu na etapie dostawy pod 
kątem legalności oprogramowania?

Odpowiedź w pytaniu 4.

Pytanie 11

Czy i w jaki Zamawiający będzie weryfikował czy zaoferowana gwarancja z pozostawieniem dysku 
będzie możliwa do realizacji przez dostawcę sprzętu? Zamawiający wymaga reakcji dostawcy w 
ciągu 24 godzin i naprawy maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych. Wymóg realizowania napraw 
gwarancyjnych przez dostawcę sprzętu jest dosyć nietypowy i dla Zamawiającego niesie duże 
ryzyko. Wielu potencjalnych dostawców może w międzyczasie zniknąć z rynku i Zamawiający nie 
będzie miał możliwości skorzystania z uprawnień gwarancyjnych.

Najpopularniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla Zamawiającego jest gwarancja 
realizowana przez producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisowego.

Zgodnie z SIWZ przedmiotem zamówienia jest m.in. „Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez 
uprawniony i autoryzowany przez producenta urządzenia podmiot serwisowy obejmującego 
wyszczególniony przedmiot zamówienia w miejscu instalacji, dla pozostałego sprzętu na zasadach 
ogólnych gwarancji". Z tego powodu elementem oferty jest oświadczenie Wykonawcy, iż

/

zobowiązuje się on do zapewnienia okresów gwarancji, serwisu gwarancyjnego oraz 
pogwarancyjnego przez uprawniony i autoryzowany przez producenta urządzenia podmiot

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10
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serwisowy obejmującego przedmiot zamówienia zgodnie z deklaracją złożoną w Formularzu 
oferowanych parametrów technicznych. Dokumenty gwarancyjne powinny być dostarczone 
najpóźniej wraz z dostawą zamówienia. Tym samym nie znajdujemy w SIWZ wymogu dokonywania 
napraw przez dostawcę sprzętu, co czyni pytanie bezprzedmiotowym.

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana konfiguracja była w całości zmontowana przez 
producenta?

Tak. Wynika to z wymogów określonych w formularzu oferowanych parametrów technicznych.

B. Oprogramowanie do zarządzania dwoma pracowniami mobilnymi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na przeniesienie do osobnego zadania części dotyczącej 
oprogramowania do zarządzania pracowniami mobilnymi?

Pozwoli to na znaczne obniżenie cen na sprzęt komputerowy i umożliwi złożenie ofert większej 
ilości potencjalnych wykonawców. Jednym z podstawowych założeń przy dysponowaniu środkami 
unijnymi jest zapewnienie maksymalnej konkurencyjności, a obecny sposób przygotowania 
specyfikacji wyklucza wiele firm potencjalnie zainteresowanych zamówieniem. Na rynku jest wiele 
firm specjalizujących się w dostawach sprzętu, ale nie zajmujących się specjalistycznym 
oprogramowaniem. I także wielu producentów i dostawców oprogramowania nie zajmuje się 
sprzedażą sprzętu komputerowego.

Nie. Zamawiający nie wyłączy dostawy oprogramowania do zarządzania pracowniami mobilnymi 
do osobnego zadania (części). Oferowane oprogramowanie musi być w pełni funkcjonalne w 
oferowanym sprzęcie, w szczególności w systemie operacyjnym zaoferowanym wraz z laptopami.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i będą wiążące 
przy składaniu ofert.

Pytanie 12
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