Poznań, dnia 08 sierpnia 2017 r.

SĄD APELACYJNY
WPOZNANIU
ul. Trójpole 21, 61- 693 Poznań
ZP-373-02/16

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby dostarczony system operacyjny był fabrycznie nowy,
wcześniej nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera?
Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby 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)?
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA), o ile
producent oprogramowania przewidział dla danego rodzaju oprogramowania tego
rodzaju potwierdzenie jego autentyczności. Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu
zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń osób trzecich, wolnych od wad
fizycznych i prawnych oraz objętego gwarancją producenta. Posiadające wszelkie
wymagane przez przepisy prawa pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do
korzystania z nich przez Zamawiającego oraz osoby trzecie.
Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiaj ący przewiduj e zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała
ta procedura?
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Odpowiedź 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 systemów u Producenta oprogramowania.
Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania, jako elementu
procedury odbioru?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwości przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania, jako
elementu procedury odbioru.

Wyjaśnienia SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są
wiążące przy składaniu ofert.
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Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania
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