„Wykwalifikowany absolwent ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu dla kluczowych
specjalizacji regionu” nr RPLD.11.03.01-10-0014/16
Odpowiedzi z dn. 25.04.2017 na pytania dotyczące zapytania ofertowego pn.:
„Dostawa oraz montaż zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym
i wymaganym oprogramowaniem, osprzętu dodatkowego wraz z instalacją u
Zamawiającego”
1.Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odp.:
Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
2.Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
Odp.:
Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
3. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?
Odp.:
Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie posiadało przewidziane przez producenta dla
danej wersji oprogramowania atrybuty legalności.
4. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej
legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?
Odp.:
Zamawiający posiada odpowiednie środki oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą do
przeprowadzenia przewidzianego właściwą procedurą odbioru i weryfikacji legalności wymaganego
oprogramowania.
5. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?
Odp.:
Zamawiający posiada odpowiednie środki oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą do
przeprowadzenia przewidzianego właściwą procedurą odbioru i weryfikacji legalności wymaganego
oprogramowania. Jeżeli Zamawiający uzna, iż należy podjąć dodatkowe czynności związane z

weryfikacją i sprawdzeniem legalności oprogramowania oraz jego zgodności z wymaganiami
zostanie wszczęta dodatkowa procedura przy udziale i pomocy producenta oprogramowania
oraz przy użyciu udostępnionych przez niego narzędzi.
6. Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do

domeny Active Directory?
Odp.:
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Wszystkie wymagania dotyczące sprzętu komputerowego zostały opisane w specyfikacji
Zapytania Ofertowego.
7.Czy Zamawiający potwierdzi, że zamawiane komputery stacjonarne będą służyć do celów
dydaktycznych ? Potwierdzenie tego, umożliwia wykonawcom zastosowanie w ofercie stawki
0% VAT na urządzenia o których mowa w załączniku nr 8 do Ustawy o podatku od towarów
i usług, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 tejże ustawy.
Odp.:
W momencie przeprowadzania procedury Zapytania Ofertowego Zamawiający nie dysponuje
wymaganymi przepisami ustawy dokumentów uprawniających go do zakupu ze stawką 0%. Z
uwagi na ww. dla sposobu obliczania ceny oferty przyjmuje się podstawową stawkę podatku
VAT, tj. 23%.
8. 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.
Odp.:
W powyższym punkcie Oferent nie zawarł pytania.
9. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe uprawniało do
pomocy technicznej producenta oprogramowania na zasadach EULA?
Odp.:
Wszystkie wymagania dotyczące sprzętu komputerowego zostały opisane w specyfikacji
Zapytania Ofertowego.
10.Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe zostało objęte
gwarancją producenta oprogramowania na zasadach EULA?
Odp.:
Wszystkie wymagania dotyczące sprzętu komputerowego zostały opisane w specyfikacji
Zapytania Ofertowego.
11.Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system operacyjny posiadały
aktywną możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego
oraz telefonicznego przewidzianej przez producenta oprogramowania?
Odp.:
Wszystkie wymagania dotyczące sprzętu komputerowego zostały opisane w specyfikacji
Zapytania Ofertowego.
12.W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować czy w przypadku zaoferowania przez
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Wykonawców oprogramowania używanego (aktywowanego przynajmniej drugi raz) zostało
ono odinstalowane z poprzedniego urządzenia?
Odp.:
Zamawiający posiada odpowiednie środki oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą do
przeprowadzenia, przewidzianego właściwą procedurą, odbioru i weryfikacji legalności
wymaganego oprogramowania.
13.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?
Pragniemy zauważyć, że według ostrożnych szacunków firmy Microsoft ok. połowa
oprogramowania obecnie sprzedawanego w Polsce w sektorze zamówień publicznych może
być podrabiana, szczególnie zaś problem ten dotyczy oprogramowania Microsoft Windows
(aby zobaczyć jak bardzo poważny jest to problem, wystarczy wpisać w popularnym serwisie
aukcyjnym frazę: „windows 10” i zobaczyć jak duża jest rozpiętość cenowa oferowanego
tam rzekomo oryginalnego oprogramowania).
Dodatkowo chcemy poinformować Zamawiającego, że taka weryfikacja legalności
oprogramowania na etapie dostawy jest całkowicie bezpłatna oraz, że nasza firma może
udostępnić Zamawiającemu bezpośredni kontakt z osobą zajmującą się problemem
podrabianego oprogramowania ze strony Microsoft Polska, celem przeprowadzenia takiej
weryfikacji na etapie dostawy.
Odp.:
Zamawiający posiada odpowiednie środki oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą do
przeprowadzenia, przewidzianego właściwą procedurą, odbioru i weryfikacji legalności
wymaganego oprogramowania.
Jeżeli Zamawiający uzna, iż należy podjąć dodatkowe czynności związane z weryfikacją i
sprawdzeniem legalności oprogramowania oraz jego zgodności z wymaganiami zostanie
wszczęta dodatkowa procedura przy udziale i pomocy producenta oprogramowania oraz przy
użyciu udostępnionych przez niego narzędzi. Niedopuszczalnym jest uczestnictwo na żadnym
etapie takiej procedury któregokolwiek z Oferentów oraz korzystanie przez Zamawiającego z
pomocy Oferentów w tym zakresie.
14.Czy Zamawiający celem zabezpieczenia się przed otrzymaniem w ramach
przedmiotowego postępowania fałszowanego bądź używanego oprogramowania będzie
żądał na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu tego
oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania?
Pragniemy poinformować Zamawiającego, że każda sztuka pakietu biurowego oraz systemu
operacyjnego w wersji OEM posiada swój unikalny numer seryjny który jest także zapisany
na dokumencie zakupu w przypadku zakupu w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. W naszej ocenie, wymaganie tych dokumentów wraz ze sprawdzeniem zgodności
w/w dokumentów z dostarczonymi licencjami oprogramowania, jest obecnie jedyną
możliwością zabezpieczenia się przed otrzymaniem podrabianego bądź używanego
(niezgodnego z zasadami licencjonowania EULA) oprogramowania.
Odp.:
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Zamawiający nie będzie żądał przedstawienia przez Oferentów dokumentów stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa a za taki należy uznać dokument zakupu (fakturę) na
oprogramowanie.
15.Mam pytanie dotyczące zakupu oprogramowania pkt. 3.2.2 - Licencja CAD (
Uaktualnienie ) i 3.2.3 - Licencja CAM -1 szt.
Proszę o doprecyzowanie jakie konkretnie wersje i modele oprogramowania Państwa
interesują.
Odp.:
Oczekiwane oprogramowanie opisane zostało w sposób zgodny z prawem i w naszym
rozumieniu wystarczający w punkcie 3.2.2. i 3.2.3 .
Informujemy dodatkowo, że Szkoła aktualnie korzysta z oprogramowania CAD Solid Edge
ST5 wersja 2013 bezterminowa oraz nie posiada oprogramowania CAM.
Uwaga: w zapisie” Wedle naszej wiedzy CAD dla szkół i uczelni występuje również w
darmowych wersjach” nie znajdujemy pytania.
Jednak nie jesteśmy zainteresowani oprogramowaniem darmowym ściągniętym z internetu o
niewiadomych własnościach w takich dziedzinach jak obsługa serwisowa, wspomożenie w
języku polskim i innych, które mogą powodować kłopoty w jego użytkowaniu w wypadku
awarii lub niepoprawnego działania.

