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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Białystok, dnia 11.03.2020 r.
Znak postępowania: K.331-1/2020

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniudotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawę sprzętu oraz wykonanie
i wdrożenie systemu na potrzeby digitalizacji zasobów bibliotecznych
w ramach projektu „Skarbiec kultury - edycja II - digitalizacja zasobów”
A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - dalej „ustawa Pzp",
Zamawiający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M.
Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok . przekazuje treść zapytań dotyczących
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi

odpowiedziami.
Zestaw pytań z dnia 10.03.2020 r.:
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, by wszystkie zamawiane komputery w ramach części 1
zamówienia posiadały fabrycznie nowe systemy operacyjne, nieużywane oraz
nieaktywowane nigdy wcześniej na innych urządzeniach.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie
zainstalowane przez producenta komputera?

systemowe

było

fabrycznie

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, by oprogramowanie
zainstalowane przez producenta komputera
komputerach w ramach części 1 zamówienia.

systemowe było fabrycznie
na wszystkich zamawianych

Pytanie 3
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:
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Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)
stosowanymi przez producenta oprogramowania w zależności od dostarczanej
wersji.

Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie
procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyklucza możliwości zastosowania procedury sprawdzającej
legalność zainstalowanego oprogramowania w momencie odbioru przedmiotu
zamówienia.

Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w
przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyklucza możliwości przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w
przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy
składaniu ofert.
C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż
Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

treść

Specyfikacji

Istotnych
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