CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
BIURO FINANSÓW
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92
CBA/F-WZP/671/2017

Warszawa, dnia 10.03.2017 r.

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu
komputerowego, nr sprawy 2/>PU/2017/TCz

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z póz. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
W zadaniu nr 1: Specjalistyczny komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 6
szt. wraz z monitorami (2 monitory dla każdego komputera) oraz w zadaniu nr 2:
Specjalistyczny komputer przenośny wraz z oprogramowaniem – 7 szt. Zamawiający
wymaga system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional. W związku z tym
czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z
legalnego źródła sprzedaży? Pytanie to uzasadniamy tym, że w ostatnim czasie w
zamówieniach publicznych wielu nieuczciwych Wykonawców oferuje używane oraz
podrabiane oprogramowanie komputerowe, co może narazić Zamawiającego na
problemy związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodnie z postanowieniami
licencyjnymi producenta takiego oprogramowania (w tej sprawie załączamy pismo
wystosowane do Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, które prosimy
opublikować na stronie BIP, jako załącznik do niniejszego pytania). Używane
oprogramowanie komputerowe jest znacząco tańsze od nowego, przy czym zasady
licencjonowania tego typu oprogramowania w przypadku firmy Microsoft, zakazują
jego przenoszenia poza urządzenie na którym zostało zainstalowane pierwotnie (za
wyjątkiem sytuacji, w której urządzenie to ulegnie awarii). Dodatkowo pragniemy
poinformować Zamawiającego o możliwości weryfikacji takich licencji – infolinia firmy
Microsoft jest w stanie udzielić informacji, czy dany klucz licencyjny był już
aktywowany w przeszłości na innym komputerze.

Odpowiedź:
Zamawiający podkreśla, iż oczywistym jest fakt konieczności dostarczenia w ramach
przedmiotowego postępowania, legalnego oprogramowania wraz z kluczem
aktywacyjnym, umożliwiającym rejestrację dostarczonego oprogramowania na
serwerach producenta.
Ponadto w odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy Pzp dokonuje poniższych modyfikacji SIWZ:
Modyfikacja nr 1:
- modyfikacja załącznika nr 2 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ, poprzez dodanie następujących postanowień:
W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie
zamówienia publicznego, zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy
oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety
producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i
licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić
się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację
czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W
przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub
jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet
producenta, zamawiający odstąpi od odbioru dostarczonego Sprzętu. Ponadto,
powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia
stosownych postępowań.
Modyfikacja nr 2:
- modyfikacja projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ poprzez
uzupełnienie o załącznik nr 9 o poniższej treści:
Będąc świadomym konsekwencji wynikających w szczególności z poniższych
przepisów prawa:
- art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 24 ust. 2a Prawa zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.),
- art. 278 § 2 i art. 293 w związku z art. 291 i 292 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca
1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),
- art. 116 i art. 117 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631, z późn. zm.),
- art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z
2013, poz. 1410), oświadczam, że uzyskanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie
oprogramowania [---] dokonywane w celu wykonania przedmiotowego zamówienia
publicznego, nie naruszyło i nie będzie naruszać praw własności intelektualnej
żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Prawem własności przemysłowej z dnia 30
czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1410), oraz innymi obowiązującymi przepisami

polskiego prawa. Oświadczam również, że certyfikaty i etykiety producenta
oprogramowania dołączone do oprogramowania i inne elementy oprogramowania,
są oryginalne.
Pytanie nr 2:
Czy w zadaniu nr 1: Specjalistyczny komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem
– 6 szt. wraz z monitorami (2 monitory dla każdego komputera) oraz w zadaniu nr 2:
Specjalistyczny komputer przenośny wraz z oprogramowaniem – 7 szt. Zamawiający
wymaga, aby dostarczone licencje na system operacyjny posiadały aktywną
możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego oraz
telefonicznego przewidzianego przez producenta oprogramowania?
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 13 (zadanie nr 1) oraz pkt. 11 (zadanie nr 2) załącznika nr 2 do SIWZ
dostarczany system operacyjny musi być dostarczony w formie nośnika
instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia współpracy ze
środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji
państwowej.
Zamawiający wyjaśnia, iż charakter pracy na dostarczonym sprzęcie może wymagać
reinstalacji systemu operacyjnego. W związku z powyższym, każdy system
operacyjny po wpisaniu kodów aktywacyjnych/licencyjnych musi zapewniać za
każdym razem aktywację na serwerach producenta.
Pytanie nr 3:
Czyim obowiązkiem będzie aktywacja systemu operacyjnego w zadaniu nr 1:
Specjalistyczny komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 6 szt. wraz z
monitorami (2 monitory dla każdego komputera)? Sugerujemy, aby system
operacyjny był preinstalowany na każdym komputerze, a Zamawiający jedynie
osobiście dokonywał aktywacji podczas pierwszego uruchomienia komputera
poprzez sieć internet wpisując unikalny kod potwierdzający legalność systemu
operacyjnego (z naklejki hologramowej, zabezpieczonej przed możliwością
odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta, która
będzie naklejona na każdym komputerze). Wpisanie kodu i weryfikacja legalności
trwa dosłownie chwilkę, a pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, w której nieuczciwi
Wykonawcy samemu mogliby aktywować używane wcześniej systemy operacyjne
poprzez sieć telefoniczną (sieć telefoniczna daje możliwość aktywacji używanego
wcześniej oprogramowania, wcześniej aktywowanego, a to jest niezgodne z
licencjonowaniem firmy Microsoft).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego preinstalowanego na
dostarczonym sprzęcie/komputerze. Aktywacji dokona pierwszy użytkownik
sprzętu/komputera.

Pytanie nr 4:
Czy w zadaniu nr 1: Specjalistyczny komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem
– 6 szt. wraz z monitorami (2 monitory dla każdego komputera) Zamawiający w celu
uniknięcia potencjalnego oferowania przez Wykonawców nielegalnych systemów
operacyjnych (w tym używanych i wcześniej aktywowanych systemów operacyjnych)
zgodzi się na dodanie do siwz bądź projektu umowy następującego zapisu?:
„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu
operacyjnego nieużywanego oraz nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym
urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu
operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością
odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta”.
Poniższe zdjęcie obrazuje obecnie stosowane zabezpieczenia producenta firmy
Microsoft (klucz systemu jest zabezpieczony naklejką hologramową przez
producenta. Po jej zdrapaniu uzyskujemy dostęp do oryginalnego klucza):

Ryc. 1 przykładowy kod zabezpieczony przez producenta systemu Microsoft
Windows 10
Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu zapisowi do wzoru umowy Zamawiający
otrzyma od potencjalnego Wykonawcy w pełni oryginalne oprogramowanie zgodne z
licencjonowaniem producenta.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią i modyfikacjami zawartymi w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie nr 5:
Czy w zadaniu nr 1: Specjalistyczny komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem
– 6 szt. wraz z monitorami (2 monitory dla każdego komputera) Zamawiający w celu
uniknięcia potencjalnego oferowania przez Wykonawców nielegalnych systemów
operacyjnych (w tym używanych i wcześniej aktywowanych systemów operacyjnych)
zgodzi się na dodanie do siwz bądź projektu umowy następującego zapisu?: „W
ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i
powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania
dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W
powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta
danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i
materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji
nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym
podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający
zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia
oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych

oraz do odstąpienia od umowy w terminie [---] dni od daty dostawy. Ponadto,
powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia
stosownych postępowań”. Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu zapisowi do
wzoru umowy Zamawiający otrzyma od potencjalnego Wykonawcy w pełni
oryginalne oprogramowanie zgodne z licencjonowaniem producenta.
Odpowiedź:
Zgodnie z modyfikacją nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 6:
W zadaniu nr 1: Specjalistyczny komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 6
szt. wraz z monitorami (2 monitory dla każdego komputera) Zamawiający wymaga
głośniki: moc pojedynczego głośnika satelitarnego min. 6W RMS, moc głośnika
niskotonowego min. 15W RMS, łączna moc zestawu min. 27W RMS. Czy w związku
z tym Zamawiający wymaga 2 sztuki głośników satelitarnych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zestawu głośników w układzie 2+1 o łącznej mocy zestawu
min. 27W RMS. W skład zestawu głośników musi wchodzić jeden głośnik
niskotonowy o mocy min. 15W RMS oraz dwa głośniki satelitarne o mocy min. 6W
RMS. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia większej liczby głośników.
Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje poniższych
modyfikacji SIWZ:
Modyfikacja nr 3:
Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału XIV SIWZ poprzez uzupełnienie treści
niniejszego rozdziału o poniższe postanowienia:
Oferowany czas dostawy przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 oraz zadaniu nr 2
nie może być mniejszy niż 1 dzień roboczy.
Zamawiający wymaga podania czasu dostawy oferowanego przedmiotu zamówienia
w „pełnych” dniach roboczych.
Modyfikacja nr 4:
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 9 ust. 1 lit. b) załącznika nr 3 do SIWZ:
Było:
powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań w zakresie modelu/typu Sprzętu/oprogramowania w przypadku
zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku pod warunkiem, że
Sprzęt/program będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu
oprogramowania i nie spowoduje podwyższenia ceny,
Jest:
powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań w zakresie modelu/typu Sprzętu/oprogramowania w przypadku
zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku pod warunkiem, że

Sprzęt/program będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu
Sprzętu/oprogramowania i nie spowoduje podwyższenia ceny,
Powyższe odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla stron postępowania
Ponadto w załączeniu do pytania nr 1 przekazuję pismo wystosowane do
Wiceprezesa UZP.
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