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Sygnatura: ZP-035/2016        Toruń, dnia 14.06.2017 r. 
 

 
 
 

Wykonawcy 
 

 
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” 
 
 
 Uprzejmie informuję, że w dniu 13.06.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 
 
Pytanie 1 
Zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ ( komputery PC 21 szt.) Zamawiający nie wymaga zainstalowania w 
jednostkach centralnych systemu operacyjnego. 
W związku z powyższym prosimy o informację jaki system operacyjny będzie obsługiwał platformę hardwareową? 
 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy 
wcześniej na innym urządzeniu? 
 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 
komputera? 
 

Pytanie 4 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami 
legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)? 
 

Pytanie 5 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność 
zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 

 

Pytanie 6 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 
 
Odpowiedzi Zamawiającego: 
 

Ad 1  

21 komputerów (z pozycji ID 154), przeznaczone jest dla Pracowni Systemów Operacyjnych Wydziału Matematyki i 
Informatyki. Jak sama nazwa (pracowni) wskazuje, na przedmiotowych komputerach instalowane będą liczne systemy 
operacyjne w ramach programu ćwiczeń dla studentów. Na tych komputerach z założenia nie będzie instalowane 
oprogramowanie użytkowe. Tylko systemy operacyjne. 
 

Ad 2  

Tak. 
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Ad 3  

Tak. 
 

Ad 4 

Pośrednio tak. Zamawiający explicite wymaga obecności oferowanego sprzętu na oficjalnych listach kompatybilności z 
oferowanym systemem operacyjnym. 

Ad 5 

Tak. Liczna grupa producentów posiada produkty umieszczone na tzw. listach kompatybilności z określonymi 
systemami operacyjnymi. W takim przypadku sprawdzana jest (to wystarczająca procedura) obecność na liście 
kompatybilności w Internecie. W przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości powoływana jest uczelniana 
grupa ekspercka informatyków, która stosuje indywidualne metody zależne od oferty (modelu). 

Ad 6  

Tak. To naturalna procedura. 

 
(-) mgr Jarosław Lisewski 

Akceptuję 
Kierownik Działu Zamówień 

           Publicznych 
 
 
 


