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Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę sprzętu
komputerowego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE NR 1
Dotyczy zadania nr 8.
Proszę o doprecyzowanie z jakim kablem mają zostać dostarczone czytniki kodów
kreskowych z części nr 8? Czytnik jest multinterfejsowy, ale należy wybrać interfejs: USB,
PS2, RS232.
ODPOWIEDZ - Interfejs USB.

PYTANIE NR 2
Dotyczy zadania nr 1 oraz 3.
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
ODPOWIEDZ - Tak.

PYTANIE NR 3
Dotyczy zadania nr 1 oraz 3.
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera?
ODPOWIEDZ-Tak.

PYTANIE NR4
Dotyczy zadania nr 1 oraz 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?
ODPOWIEDZ - Tak.

PYTANIE NR 5
Dotyczy zadania nr 1 oraz 3.
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie
przebiegała ta procedura?
ODPOWIEDZ -Nie.
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PYTANIE NR 6
Dotyczy zadania nr 1 oraz 3.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość
dostarczonych programów komputerowych u
procedury odbioru?
ODPOWIEDŹ - Tak.

przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
Producenta oprogramowania jako elementu

PYTANIE NR 7
Dotyczy zadania nr 8.
Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowania załącznika nr 5 do SIWZ. Pytanie dotyczy składania
oświadczenia o kontynuacji ubezpieczenia OC:Czy wykonawca ma na myśli jakieś konkretne
ubezpieczenia zawierane tylko na okoliczność uczestnictwa w ww. podstępowaniu?
ODPOWIEDŹ - Nie.

PYTANIE NR 8
Dotyczy zadania 8.
Składając ofertę na część 8 ww. postępowania usługi związane z awariami czytników
wykonuje dystrybutor sprzętu Honeywell w Polsce. Gwarancja obejmuje 12 miesięcy. Nie ma
możliwości wykonania napraw w siedzibie wykonawcy, tym bardziej w terminie do 48 godzin.
Sprzęt taki jak czytnik kodów kreskowych musi zostać odesłany do wykonawcy lub
dystrybutora sprzętu. Wykonawca oczywiście pokrywa koszt przesyłek kurierskich. Czy
zamawiający zgadza się na takie warunki? W związku z tym jak określić czas reakcji serwisu?
ODPOWIEDŹ - Tak, Zamawiający zgadza się na przedstawione warunki. Czas reakcji
serwisu będzie liczony jako czas potwierdzenia przyjęcia urządzenia do naprawy.
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