Kraków, 11 marca 2022 r.
IT-03-2.271.4.2022
Numer ogłoszenia TED (Tenders Electronic Daily): 2022/S 048-123988
Wykonawcy w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o
komputerowego”.

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.

„Dostawa

sprzętu

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, z siedzibą w Krakowie,
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków - działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu 10 marca 2022 r. wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu
oraz odpowiedzi Zamawiającego znajdują się poniżej.
Pytania Wykonawcy 1:
Pytanie 1.:
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

operacyjnego,

nieużywanego

oraz

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby dostarczany system operacyjny był fabrycznie nowy, nieużywany oraz nigdy
wcześniej nieaktywowany na innym urządzeniu.
Pytanie 2.:
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym,
zgodnie z § 5 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ).
Pytanie 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:
Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi
atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA). Zgodnie z § 5 ust. 6 wzoru umowy
(załącznika nr 6 do SWZ), certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania dołączone do
oprogramowania Microsoft Windows i inne elementy oprogramowania – muszą być oryginalne.
Pytanie 4.:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
Odpowiedź:
Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia weryfikacji legalności oprogramowania,
w szczególności poprzez stronę internetową producenta oprogramowania lub poprzez centrum
telefoniczne producenta oprogramowania, po podaniu numeru seryjnego lub serwisowego. Taka
weryfikacja może zostać przeprowadzona przez Zamawiającego także przed podpisaniem Protokołu
odbioru dostarczonego Sprzętu.
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Pytanie Wykonawcy 2:
Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje referencje dla zadania nr 9 na dwie dostawy o łącznej
ilości monitorów 279sztuk w rozbiciu na dostawy 241 + 38 sztuk.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt 5.1.9. SWZ, Wykonawca musi wskazać, iż należycie wykonał co najmniej dwie dostawy
minimum 100 sztuk monitorów każda. Sposób realizacji dostawy wskazany w pytaniu nie potwierdza
zatem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.9. SWZ.
z up. PREZYDENTA MIASTA
(-)
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