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BZP.271.1.230,260,390.2017.PF      Radom, dn. 12.06.2017 r. 
     
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostaw ę: laptopów z oprogramowaniem systemowym, 
laserowych urz ądzeń wielofunkcyjnych, serwerów, akcesoriów komputerowy ch oraz zestawów 
komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem syste mowym, ogłoszonego w dniu 05.06.2017 r. 
na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz  
w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 525793-N-
2017). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zamieszczamy odpowiedzi, jakie zostały udzielone  
w związku z przesłanymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

Komputery z cz ęści nr 1, 2 i 3 

PYTANIE 1: 

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

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1: 

Zamawiający wymaga, aby licencja i oprogramowanie były nowe, nieużywane, nigdy wcześniej 
nieaktywowane. 

PYTANIE 2: 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 
komputera? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2: 

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane i aktywowane. Zamawiający nie 
określił w wymaganiach, czy oprogramowanie systemowe ma być zainstalowane na laptopie fabrycznie czy 
przez Wykonawcę. W przypadku, gdy na urządzeniu nie ma partycji odzyskiwania, wymagane jest 
dostarczenie wraz z laptopem płyt instalacyjnych systemu. 

PYTANIE 3: 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3: 

Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego wynika, że wielu producentów sprzętu komputerowego 
umieszcza informacje dotyczące klucza aktywacyjnego systemu w BIOS urządzenia. Zamawiający 
dopuszcza taki przypadek jako jedyny powód niedostarczenia sprzętu wraz ze stosownymi oryginalnymi 
atrybutami legalności. 
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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 NA PYTANIE 4: 

W momencie odbioru towaru Zamawiający sprawdzi czy klucz systemu zainstalowanego na laptopie jest 
tożsamy z kluczem umieszczonym na certyfikacie autentyczności (COA). Zamawiający przekaże 
dostarczone klucze do weryfikacji ich legalności do ich Producenta – nie będzie to jednak częścią odbioru 
towaru. 

PYTANIE 5: 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:  

Zamawiający przeprowadzi weryfikację oryginalności dostarczonych programów i licencji u ich Producentów 
- nie będzie to jednak częścią odbioru towaru. 

 

Komputery z cz ęści nr 8 

PYTANIE 6: 

W związku z opisem przedmiotu zamówienia, gdzie Zamawiający dopuszcza tzw. „oprogramowanie 
refurbished”, czy w związku z tym Zamawiający będzie się domagał od Wykonawcy dostarczającego 
oprogramowanie wymaganych w tej sytuacji dowodów, tj. dowód, że: 

 a) pierwotne wprowadzenie oprogramowania do obrotu nastąpiło na obszarze Unii Europejskiej za zgodą 
osoby, której przysługują prawa autorskie (w postaci fizycznego nośnika danych lub przez udostępnienie w 
Internecie). 

b) udzielenie licencji na oprogramowanie nastąpiło jako świadczenie wzajemne w zamian za wniesienie 
opłaty, umożliwiającej posiadaczowi praw osiągnięcie rekompensaty odpowiadającej wartości gospodarczej 
kopii oprogramowania. 

c) pierwotny licencjobiorca oraz każdy następny usunął swoje kopie programu w czasie odsprzedaży 

Jakiego rodzaju dowodów Zamawiający będzie oczekiwał? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:  

W przypadku zaoferowania komputerów z licencjami „refurbished” Zamawiający będzie wymagał 
oświadczenia, że dostarczone komputery (wymienione zostaną ich numery seryjne i przypisane klucze 
aktywacyjne dla systemu operacyjnego) spełniają wszelkie przesłanki wymagane dla zaoferowania wraz z 
nimi licencji „refurbished”. Oświadczenie takie wymagane będzie na etapie odbioru ilościowego. 

PYTANIE 7: 

Pytanie dotyczy postępowania BZP.271.1.230,260,390.2017.PF  Zadanie część 4 Laserowe urządzenia 
wielofunkcyjne 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o jakości druku 1200 dpi ? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
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W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania oraz koniecznością wprowadzenia zmian  
w SIWZ oraz załączniku do SIWZ (wzór umowy dla części 8 zamówienia), działając na podstawie art. 38 ust. 
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w 
postępowania w następujący sposób: 
 
1. Zamawiaj ący dokonuje modyfikacji punktu III SIWZ w nast ępujący sposób:  
po punkcie „C. Informacje dotycz ące oceny procesora lub karty graficznej”  dodany zostaje punkt  
D. Informacje dotycz ące oprogramowania systemowego (cz ęść 1, 2 oraz 3 zamówienia) 
1) Zamawiający wymaga, aby licencja i oprogramowanie było nowe, nieużywane, nigdy wcześniej 

nieaktywowane. 
2) Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane i aktywowane. 

Zamawiający nie określa, czy oprogramowanie systemowe ma być zainstalowane na laptopie 
fabrycznie czy przez Wykonawcę. W przypadku, gdy na urządzeniu nie ma partycji odzyskiwania, 
wymagane jest dostarczenie wraz z laptopem płyt instalacyjnych systemu. 

3) Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności. W sytuacji, gdy producent sprzętu komputerowego umieści informacje dotyczące 
klucza aktywacyjnego systemu w BIOS urządzenia, wówczas Zamawiający dopuszcza taki przypadek 
jako jedyny powód niedostarczenia sprzętu wraz ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności. 

4) W momencie odbioru towaru Zamawiający sprawdzi czy klucz zainstalowanego na laptopie systemu 
jest tożsamy z kluczem umieszczonym na certyfikacie autentyczności (COA). Zamawiający przekaże 
dostarczone klucze do weryfikacji ich legalności do ich Producenta – nie będzie to jednak częścią 
odbioru towaru. 

5) Zamawiający przeprowadzi weryfikację oryginalności dostarczonych programów i licencji u ich 
Producentów - nie będzie to jednak częścią odbioru towaru. 

 
2. Zamawiaj ący dokonuje modyfikacji punktu III SIWZ w nast ępujący sposób:  

 
dodaje punkt E. Informacje dotycz ące licencji  refurbished (cz ęść 8 zamówienia) 
1) W przypadku zaoferowania komputerów z licencjami refurbished Zamawiający będzie wymagał 

oświadczenia, że dostarczone komputery (wymienione zostaną ich numery seryjne i przypisane klucze 
aktywacyjne dla systemu operacyjnego) spełniają wszelkie przesłanki wymagane dla zaoferowania 
wraz z nimi licencji refurbished. Oświadczenie takie wymagane będzie na etapie odbioru ilościowego. 

 
3. Zamawiaj ący dokonuje modyfikacji § 5 wzoru umowy dla 8 cz ęści zamówienia  stanowiącego 

Załącznik Nr 1e do SIWZ: 
 
dotychczasowe zapisy w brzmieniu: 

§ 5 
1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu …… rocznej/ letniej gwarancji jakości. 

Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego. 
2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia 

powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania ze sprzętu. 
3. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Zgłoszenia 

awarii będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem. 
Czynności związane z usunięciem awarii winny być podjęte przez Wykonawcę w terminie 24 godzin 
od jej zgłoszenia. 

4. W przypadku awarii nośników danych (w szczególności dysków twardych) pozostają one w siedzibie 
zamawiającego i wydawane są dopiero po fizycznym zniszczeniu zapisu magnetycznego zawartych 
na nich danych. 

5. W przypadku awarii wykluczającej natychmiastowe jej usunięcie Wykonawca w ciągu 24 godzin 
dostarczy nieodpłatnie na czas naprawy sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach technicznych. 

6. Okres naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych. 
7. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas 

trwania naprawy. 
 
zostaj ą zastąpione nast ępującymi zapisami: 

§ 5 

1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. – rocznej/letniej gwarancji jakości 
(zgodnie z wymaganiami dla danej części zamówienia). Termin gwarancji biegnie od daty podpisania 
protokołu odbioru jakościowego. 
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2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia 
powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania ze sprzętu. 

3. Zgłaszanie awarii musi być możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
Osoba kontaktowa po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres email do zgłaszania awarii: …………………………………………………………………………… 

4. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Zgłoszenia 
awarii będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Czynności 
związane z usunięciem awarii winny być podjęte przez Wykonawcę w terminie 24 godzin od jej 
zgłoszenia. Zamawiający wymaga fizycznego stawienia się serwisanta w siedzibie Zamawiającego  
w tym terminie (dotyczy to wyłącznie terminu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30). 

5. W przypadku awarii nośników danych (w szczególności dysków twardych) pozostają one w siedzibie 
zamawiającego i wydawane są dopiero po fizycznym zniszczeniu zapisu magnetycznego zawartych na 
nich danych. 

6. W przypadku awarii wykluczającej natychmiastowe jej usunięcie Wykonawca w ciągu kolejnych 
24 godzin od chwili stawienia się serwisanta w siedzibie Zamawiającego dostarczy nieodpłatnie na czas 
naprawy sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach technicznych.  

7. Okres naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych. 
8. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas 

trwania naprawy. 
 
 
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłu ża 

termin składania ofert , ustalając go na dzień: 19.06.2017 r., godz. 12:00 . Jednocześnie otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 19.06.2017 r. o godz. 12:30. 
 

W związku ze zmianą terminu, Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  
 
w pkt. XIX ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:  
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 

Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia  14.06.2017r. do 
godz. 12:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

 
"Oferta na dostaw ę: laptopów z oprogramowaniem systemowym, laserowych  urządzeń 

wielofunkcyjnych, serwerów, akcesoriów komputerowyc h oraz zestawów 
komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem syste mowym, 

znak BZP.271.1.230,260,390.2017.PF” oraz „Nie otwie rać przed 14.06.2017 r. godz. 
12:30” 

zastępuje zapisem: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 

Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia  19.06.2017r. do 
godz. 12:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

"Oferta na dostaw ę: laptopów z oprogramowaniem systemowym, laserowych  urządzeń 
wielofunkcyjnych, serwerów, akcesoriów komputerowyc h oraz zestawów 

komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem syste mowym, 
znak BZP.271.1.230,260,390.2017.PF” oraz „Nie otwie rać przed 19.06.2017 r. godz. 

12:30” 
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w pkt. XX ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  
 
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 14.06.2017r. o godz. 12:30.  
 
zastępuje zapisem: 
 
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 19.06.2017r. o godz. 12:30.  
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 
    Z up. Prezydenta Miasta  

                  Aneta Ćwikli ńska 
                   Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 


