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Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie” – DZ-262-30/2017.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym
wyjaśnia treść SIWZ:
Pytanie 1
Dotyczy Zadanie nr 4- Konfiguracja nr 2
Zamawiający w urządzeniach wielofunkcyjnych wymaga 2 rodzajów emulacji drukarek
igłowych: IBM Proprinter XL, Epson FX-850. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę
zapisów specyfikacji i dopuści jedne z tych rodzajów emulacji IBM Proprinter XL lub Epson
FX-850? Dzięki proponowanej zmianie zwiększy się konkurencyjność ofert a Zamawiający
w dalszym ciągu będzie miał możliwość emulacji drukarki igłowej.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że system operacyjny ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz
nieaktywowany wcześniej na innym urządzeniu.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że wymagane jest by oprogramowanie systemowe było fabrycznie
zainstalowane przez producenta komputera.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że oprogramowanie należy dostarczyć wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA), o ile taki
dokument został przewidziany przez producenta dla danego rodzaju oprogramowania.
Jednocześnie dostarczony asortyment musi posiadać wszystkie wymagane przepisami
prawa pozwolenia, atesty i certyfikaty będące niezbędnymi dla korzystania z nich przez
Zamawiającego. Ponadto Zamawiający wymaga by dostarczony asortyment był fabrycznie
nowy i nieobciążony prawami osób trzecich oraz objęty gwarancją producenta.
Pytanie 5
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała
ta procedura?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że udowodnienie legalności oprogramowania leży po stronie
Wykonawcy poprzez przedłożenie do umowy wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów. W przypadku braku przedłożenia odpowiednich dokumentów oprogramowania
przez Wykonawcę, Zamawiający nie przeprowadzi odbioru towaru. Natomiast sprawdzenie
legalności oprogramowania jest procedurą wewnętrzną Zamawiającego, w przypadku
powzięcia wątpliwości, że dostarczone oprogramowanie budzi zastrzeżenia, co do jego
legalności.
Pytanie 6
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu
procedury odbioru?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, ze jeżeli uzna, że oprogramowanie pochodzi z niewiadomego źródła
dopuszcza możliwość weryfikacji oryginalności programów, które polegać będzie m.in.
na weryfikacji autentyczności certyfikatów dostarczonych programów komputerowych
i uzyskania informacji u Producenta oprogramowania.
Pytanie 7
Dotyczy: załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 1 > Konfiguracja nr 1-13 szt. > Porty
Czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w złącza DP i DVI, nie posiadający złącza
D-SUB? Złącze analogowe D-SUB jest rzadko spotykane w nowoczesnych komputerach.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnosimy o dopuszczenie
komputera wyposażonego w adapter portu VGA instalowany w slocie PCIex 3.0 x 16.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza konfigurację bez portów D-SUB.
Pytanie 8
Dotyczy: załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 1 > Konfiguracja nr 2-30 szt. > Porty
Czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w złącza DP i DVI, nie posiadający złącza
D-SUB? Złącze analogowe D-SUB jest rzadko spotykane w nowoczesnych komputerach.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnosimy o dopuszczenie
komputera wyposażonego w adapter portu VGA instalowany w slocie PCIex 3.0 x 16.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza konfigurację bez portów D-SUB.
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Pytanie 9
Dotyczy: załącznik nr III A do SIWZ-Zadanie nr 1>Konfiguracja nr 1,2->
Oprogramowanie biurowe
Czy zamawiający jako instytucja edukacyjna jest uprawniona do korzystania z
oprogramowania biurowego w wersji edukacyjnej?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający będący instytucją edukacyjną jest uprawniony do korzystania
oprogramowania biurowego w wersji edukacyjnej.
Jednocześnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym
modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1) w Części I SIWZ w §23 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Zamawiający informuje, że dana partia Zamówienia musi zostać zrealizowana
w terminie nie krótszym niż 21 dni i nie dłuższym niż 35 dni od daty otrzymania
zamówienia na dany asortyment.”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk
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