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ZP/19/014/D/17                        Gdańsk, dnia 22.02.2017 r. 

 

         

 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 

informatycznego dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 

opublikowanego dnia 16.02.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S  

033-059377. 

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA SIWZ 

 

W imieniu Zamawiającego - Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 

powołując się na art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), udzielam wyjaśnień na pytania przesłane dnia 

20.02.2017 r., dotyczące wyłącznie części H zamówienia, o następującej treści: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

Odpowiedź: 

Zamówienie dotyczy komputerów bez systemu operacyjnego. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

 

Odpowiedź: 

W związku z odpowiedzią na pytanie 1 – nie. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

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

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby sterowniki dostarczone na płycie CD lub DVD były oryginalne, 

niemodyfikowane, z kanału dystrybucji producenta sprzętu (np. strona www). 
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Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej 

legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 6 

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

Directory? Taka możliwość oferuje wyłącznie wersja Professional systemu operacyjnego? 

  

Odpowiedź: 

W związku z odpowiedzią na pytanie 1 – nie. 

 

 Ponadto powołując się na art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany  

w załączniku nr 5 do SIWZ dla części H (str. 88 SIWZ – drugi wiersz tabeli), zastępując w kolumnie 

drugiej tiret pierwszy o treści: 

 sterowniki na płycie CD dla Windows 7, Windows 8.1 i Windows 10 w wersjach 64-bit, 

w sposób następujący: 

 „sterowniki na płycie CD lub DVD dla Windows 7, Windows 8.1 i Windows 10 w wersjach 

64-bit. 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz dokonana zmiana stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
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