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Łódź, dnia 10 września 2020 roku 

MCM.G.S.635/2020 

 

Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, (nr sprawy 

ZP/8/2020). 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoje 

wyjaśnienia.  

  

Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający może doprecyzować jakich informacji oczekuje od oferentów w Załączniku 
nr 3 do SIWZ (Formularz warunków technicznych) pod wymogiem podania "Nazwy i modelu" 
(sprawa wymogu podania Producenta jest tu nie podlegającą dyskusji) ? Czy informacje te 
mają w sposób jednoznaczny identyfikować oferowany produkt, jak ma to miejsce w 
przypadku PN (Part Number) Producenta, po którym każdy może szybko i jednoznacznie 
zweryfikować prawdziwość podanych w ofercie informacji, czy też Zamawiający dopuszcza 
jakieś własne nazwy i oznaczenia oferenta, które nic nie wniosą do oferty, bowiem 
weryfikacja takich informacji nie będzie możliwa, a producentem będzie sam oferent (np. 
składaki komputery czy składaki notebook'i) ? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza podanie  PN (Part Number) producenta ale go nie wymaga. Opis 
winien być podany czytelnie w sposób standardowy przygotowany w oparciu o formularz 
oferty umożliwiający zidentyfikowanie produktu i jego parametrów. 
 
Pytanie 2. 
Czy wszystkie kryteria poza cenowe odnoszą się do całości sprzętu w ofercie? 
 
Odpowiedź: 

Wszystkie kryteria poza cenowe odnoszą się do całości sprzętu w ofercie. 
 
Pytanie 3. 
Ponieważ Zamawiający wymaga, aby serwis był realizowany przez dostawcę, to czy w 
przypadku, kiedy uszkodzeniu ulegnie sprzęt, który może zostać naprawiony tylko przez 
autoryzowany serwis (Dostawca może naprawiać tylko swój sprzęt – np. składaki komputery 
czy składaki notebook'i), Zamawiający wymaga, aby dostawca posiadał autoryzacje 
serwisową Producenta ? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie ingeruje w sposób realizacji gwarancji pod warunkiem że spełnia ona 
wymagania zawarte w SIWZ. 
 
Pytanie 4. 
Co Zamawiający rozumie przez pojęcie "Dodatkowa gwarancja" ?  
Czy to ma być wydłużony okres gwarancji – (poparty dołączeniem odpowiedniej opcji 
serwisowej z podaniem jej PN) o deklarowaną przez danego oferenta ilość miesięcy ponad 
gwarancję standardową Producenta wynikającą z PN (Part Number) oferowanego produktu, 
czy może wytwór wyobraźni oferenta deklarującego nierealne warunki gwarancji celem 
uzyskania maksymalnej ilości punktów w jednym z kryteriów ?  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie ingeruje w sposób realizacji gwarancji pod warunkiem że spełnia ona 
wymagania zawarte w SIWZ. 
 
Pytanie 5. 
Czy Zamawiający będzie weryfikował wiarygodność podanych w ofercie informacji odnośnie 
okresu gwarancji i realizacji serwisu w okresie gwarancji ?  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie ingeruje w sposób realizacji gwarancji pod warunkiem że spełnia ona 
wymagania zawarte w SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania 
biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania 

biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie 

zainstalowane przez producenta komputera? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera. 

 

Pytanie 8 

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 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 
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sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta 

oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji. 

 

Pytanie 9 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie 

procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?  

 

Odpowiedź: 

W momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania. 

 
Pytanie 10 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 

 

 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

 

Podpis Kierownika Zamawiającego 
 

  
Dyrektor 

Żaneta Iwańczyk 


