Gdańsk, 29.10.2020 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę komputerów na potrzeby
pracowników Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych o numerze referencyjnym ZO/03/GCUW/2020.
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej Zamawiającym, udziela następującego wyjaśnienia w
związku z przekazanymi zapytaniami:
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wymaga, aby dostarczany system operacyjny był fabrycznie nowy,
nieużywany oraz nigdy wcześniej nieaktywowany na innym urządzeniu. Zamawiający w par. 4, ust. 2, pkt
a) - d) Wzoru umowy określił wymagania dotyczące sprzętu, a zatem jego elementów składowych:
2. “Dostawa Sprzętu:
a) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i
uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich, nie będący przedmiotem wystaw,
targów i prezentacji. O ile OPZ nie stanowi inaczej, Sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji
(wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2019) i być dostarczony oficjalnym kanałem
dystrybucji autoryzowanym przez producenta Sprzętu lub jego przedstawiciela.
b) Każdy sprzęt musi być kompletny i musi składać się z elementów wzajemnie kompatybilnych,
po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów
asortymentu po stronie Zamawiającego.
c) Wykonawca dostarczy wykaz numerów seryjnych dostarczanego sprzętu;
d) Realizacja wszelkich formalności – o ile wystąpią – w postaci rejestracji gwarancji sprzętu u
producenta sprzętu lub jego elementów stanowi obowiązek, który Wykonawca realizuje w
terminie dostawy sprzętu.”
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera?
Odpowiedź nr 2: Tak.
Pytanie nr 3: Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie
procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający dokona odbioru sprzętu zgodnie z wytycznymi określonymi w par. 4, ust.
2, pkt a) - d).
3. Odbiór sprzętu:
a) Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w postaci pisemnego protokołu odbioru sporządzonego
przez Wykonawcę.
b) Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po weryfikacji przez zamawiającego ilości dostarczonego
sprzętu, zgodnie ze złożonym Zamówieniem oraz spełniania przez sprzęt wymogów określonych
w OPZ i Ofercie Wykonawcy maksymalnie 3 dni robocze od daty dostawy.
c) Za datę dostawy sprzętu przyjmuje się datę podpisania przez zamawiającego potwierdzenia
odbioru sprzętu.
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d) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy lub jego części
niespełniającego wymogów zapytania ofertowego, w tym OPZ i Oferty Wykonawcy. W takim
przypadku protokoły odbioru nie zostaną podpisane i przyjmuje się, iż przedmiot umowy lub
jego dana część nie został przez Wykonawcę zrealizowany.”
Pytanie nr 4: Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia
wątpliwości co do jego legalności?
Odpowiedź nr 4: j.w.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Termin składania ofert tj. 2.11.2020 r., godz.: 09:00 nie ulega zmianie.

Zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 30.10.2019 r.
Maria Ruszkowska
gł. specjalista ds. zamówień publicznych
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