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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie ,,zapytania ofertowego" na zakup 16 komputerów !o
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej (8 szt.) iSzkoły Podstawowejw olbrachcicach (8 szt,) do

projektu ,, wszystko w głowie , czyliwzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa zielona

realizowane go przezGminę Dąbrowa zielona współfinansowanego przez unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania :'J,1"']"4, Poprawa efektywności

kształcenia ogólnego Regionalnego programu operacyjnego województwa Śląskiego2oL4_żOż0,

Projekt nr WND-RPS L.1,1,.o1,.o4-ż4,02Dr/L7 , wysokość wkładu unijnego: 366 543,37

Pytaniazdnia13.10,2o77rwrazzudzielonymiodpowiedziami

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi przedmiotowe8o postępowania, które wpłynęły do

tutejszego Urzędu w dniu 13.Io.2017r udzielamy odpowiedzi o następującejtreści

Pytanie 1

czy zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez

producenta komputera?

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze

atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw, COA)?

Pytanie 4

czy w momencie odbioru towaru zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej

legalność zainstalowanego oprogramowania? W;,t,i sposób będzie przebiegała ta procedura?

Pytanie 5

czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych

programów komputeiowych u producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active

Directory?

Ad.1 zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu,

Ad.2 zamawiający wymaga, by sprzęt został dostarczony z zainstalowanym oprogramowaniem,

oprogramowanie nie musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera,

Ad.3 zamawiający wymaga, aby opro8ramowanie było dostarczone wrazze stosownymi,

oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw, coA),

Ad.4,5 Zamawiający sprawdzi legalność zainstalowanego oprogramowania poprzez e_mail lub telefon

do firmy Microsoft z prośbą o weryfikację klucza licencyjnego,

stosownymi, oryginalnymi
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Ad.6 zamawiający nie,wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny

Active Directory' 
Z poważaniem,

W. Tyrek

"óffi"


