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\Ąrkonanc5 biorąc5 udział u po§tęporĄaniu
Dotyczy: przetargu nięograniczonego

na dostawę komputeróW

RACK sź.l2

odpowiedzi na zapytania do treścislwz
Zamawiający inf'ormuje. że Wykonawoy Złoz)"li zap!,iania dot, treści SIWZ, W Zwiążku Z rym,
zgod je 7 ań. ]l] ustaw} ż dnia 29 s§czria 2004 r- Pralvo zamó\łień pubJicznych Zamau iając1
p-,,e,?/uje I le(ć,,ap\ lan s a,,,, u\jałlienIi - i

P]tanie

1|

Zama\\iając} *,ynlaga fabrycznie no\rego systemu operacyjnego. nieużywanego oraz
nieakh.wowanego nipd}, wcześniej na innym urządzeniu?
CZ)_'

odpowiedź 1:
TAK. Zama*,iający

\l_vnlaga dostarczenie legalnego systemu operacyjnego \\,cześnie n]etl^}ancgo

olaż nieak§.l,ol,anego na innym urządzeniu.

Pytanie 2|
Czy zamalviający wymaga

b1, oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalo*,ane przez
ploducenta komputera?
odpowiedź 2:
sprzęt winielr być dostarczony ż Zainstalowanym systemęn operac!nvm. d]a żanrawiającego n ie ma
Znaczenia cz} Zrobi to producenl czy dostawca,

Pytanie 3:
Czy Zamalviając1 rrymaga aby oplognmowalic było dostalcżone Wlaz ze stoso\łnymi. orvginalnymi
aĘbutanri legalności np, ceĄfikatami auten§ozności (tz", co,Ą)?
odpowiedź 3:
fAK. Zamawiaiący \łymaga b}, oprogramo*,anie było legahle czyli musi posiadać odpowiednie
atrybuty potwierdzającejego autenĘvcznośó i ]egalnośćzsodn;e 7 ąktóIąstosrie prodlrcent
oprogranrorr,,ania (dla Windows jęst to np, naklejka ż klucżern licenc}jD},m),

P}tanie.l:
Czy rł momencie odbioru lowaru Zamawiający prze*,iduje zastosowanie plocedur} sprawdzającej
legalność zainstalo*,anego oprogranowania? W.jaki sposób będżie przebiegała 1a procedura?
odporYiedź,l:
NlB. \ł Załącmiku m l (opis przcdmiotu zamórł,ienia) punkt 1 opisuie co Winno byó dostarczone, w
szczegr!lności pkt 1.7 okrcśla,że to na wykonawcy spoczy\!a odpowiedzialnośó za legalność
dostalczonego oprogramowania,

Pytanie 5:
CZ)_' Zamawiaiący dopuszcza możli\ośćprzeprowadzęnia weryfikacji oryginalności dostarczonych
progranlów komputerow}ch u Producenta oprogranowaniajako elemęntll plocedury odbioru?
Odporviedź 5:
NIE, \Ą punkcie 4 odpo\łiedźzoslała Zawalta: za legalność doslarczonego oprogramowania odpowiada
Pytani€ 6:
Zamawiający

-

W

opisie przedmiotu Zanówienia umieściłopis ptyty głównej
2 ]:]3MH7, 3 x PcI, socket ] ] 5 ]. LAN 1GB, karta dźwiękowa 7, ] -channel High
4\ SATA 6cb/s, 4xUSB 2.0. 2x USB 3,1.

płyta główna FSB

Definition

^.udio.

Wymóg ,,socket

1

l5l"

uniemożliwia Zaoferowanie jekiejkolwięk pbty posiadaiącej 3XPCI oraz 2x

PS/2

Czy Zamawiający dopuści lnożliwośćZaofęrowania komputera Z pbtą główną posiadaj ącą 2 złącża
PcI ijedno złączę PS/2?
odpowiedź 6:
Zarnawiający nie dopuszcża płyfy głółnej która posiada tylkojedno Złącze Ps/2.
Nięprawdąjest, że nie ]na żadnej płyfy głównej z socket ] ] 51 która posiada 3x Pcl oraż 2x Ps/2
taką płytę ll1a w swoioj ofercie MS1 (producent płyt głównych) rrp, ,,Hll0 PC MATE" ije§t ona
ogólnie dostępna co możlla z\łeryfikować chociażby na stronie ,,ceneo,p1"
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prżewodniczący Konisji Przetargowej
Ziemowit Radogosto\łicz

