DZP/323/AK/20

Tychy, 11.08.2020r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę
laptopów ramach projektu „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WNDRPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(europejski fundusz rozwoju regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz
Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
NR SPRAWY 20/20/ZP/PN .

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego
nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta
komputera?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 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:
Tak
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Pytanie nr 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej
legalność dostarczonego oprogramowania?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
Odpowiedź:
Tak
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