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Odpowiedź: 
Tak, z certyfikatami COA (naklejka z kluczem) 
Pytanie 4 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury 
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie 
przebiegała ta procedura? 
Odpowiedź: 
Przy tej ilości sprzętu w momencie odbioru nie jesteśmy w stanie sprawdzić legalności. 
Jednak dopuszczamy sprawdzenie w późniejszym terminie. 
Pytanie 5 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu 
procedury odbioru? 
Odpowiedź: 
Nie, jako procedury odbioru. Jednak takie sprawdzenie będzie miało miejsce. 
Pytanie 6 
Dotyczy: komputery PC 7 szt. - zadanie 1, punkt 3. 
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający nie wyspecyfikował w w/w 
jednostkach centralnych systemu operacyjnego. 
W związku z powyższym prosimy o informację jaki system operacyjny będzie obsługiwał 

platformę hardwareową? 

Odpowiedź: 
Komputery z zadania 1, punkt 3 są przeznaczone do pracy jako terminale. Z otrzymanych 
informacji system przesyłany jest z dedykowanego serwera na te terminale. Rodzaj systemu 
przy takich parametrach PC nie ma znaczenia, bo zarówno Windows i Linux zainstalują się. 
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dot zakupu urządzeń komputerowych, pakietów oprogramowania i systemów 

informatycznych oraz projektorów w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 

-1 " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i 

nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 

2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP" 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi na 

następujące pytania dotyczące SIWZ. 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź: 

Tak, nowy system operacyjny. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

Odpowiedź: 

Tak, preinstalowane. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

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


