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Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetatga w trybie
Podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. ,rZakup komputerów stacjonarnych,
komputerów przenośnych - laptopów i tabletów oraz dostęp do internetu w ramach projektu
grantowego ,,Wsparcie dzieci zrodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty ppGR'

+ Ogłoszenie w Biuletynię Zarlówień Publicznych Nr 2022|BZP 00203372 z dnia I0.06.2022r.

Odpowiedzi na plania do heści SWZ

Zamawiający, Gmina Bartniczka informuje, że do ww. postępowania zostały ńożone p7Ąania.
W związku ztymzgodnie zart.135 ust,2 i ust. 6 ustawy zdnia 11 września 2079r, Prawo zamówięń
publicznych (t, j.Dz,U.202I poz, 1129 zpóźn. zm.) Zamawiający przekanlje tteśó zapytaniawraz z
odpowiedziami.

?

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

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

pytanie 2: cry zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe
zainstalowane przez producenta komputera oraz nie dopuszcza modyfikacji
systemowego na etapie fabryka producenta - dostawa do Urzędu ?

odpowiedź: Tak. zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe
zainstalowane przez producenta komputera oraz nie dopuszcza modyfikacji
systemowego na etapie fabryka producenta - dostawa do Urzędu.
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Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wtaz zę stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności, na przyĘad z żw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label)
lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub irrną
formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przeź producenta oprogramowania stosowną w
zalężności od dostarczanej wersj i?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wTaz ze stosowanymi
oryginaln;rmi atrybutami legalności.

Pytanie 4: Czy zamawiający dopuszcza możliwośó przeprowadzęnia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia
wątpliwości co do jego legalności?"



OdPowiedŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwośó przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonYch Programów komputerowych u Producenta-oprógramowania * pr"ypułk, łvlstąpienia
wątpliwości co do jego legalności.

Pytanie 5: Czy zamawtającv dopuszcza możliwość dostarczenia laptopów z możliwością rozbudowy
/wymiany pamięci RAM tylko przez autoryzowany serwis producenta? 

-

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na takie rozwi ązarie.

Pytanie 6z Czy zarnawiający dopuszczamożIiwość dostarczenia laptop ów z zasilaczarni4sw?

OdPowiedŹ: Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie. Zamańąący nie dopuszcza
modyfikacji zasilaczy na etapie fabryka producenta - dostawa do urzędu.

PYtanie 7: Czy zarnawiający, moze podaó wymaganą datę do kiedy ma być świadczony Internet
mobiIny lub na jaki czas mabyó wzmiankowana usńga?

OdPowiedź: Usługa mobilnego Internetu ma byó świadczona przezokres 24 miesięcy.

PYtanie 8: CzY zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie routerów różnych producentów
orazlubli od różnYch operatorów w przypadku konieczności wymiany urządzeniaw razilproblemów
z zasięgiem w następujących lokalizacjach : GrĘav,ły, Jastrzębie, Komorowo, Sokołówo, StareSwierczyny' 

*

OdPowiedŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia routerów od różnych
Producentów, modeli oraz operatorów - w ptzypadku problemów z zasięgiem Internetu mobilnego.


