BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 13.04.2018r.
CBA/F-WZP/954/2018

Do uczestników postępowania
dot. postępowania na dostawę sprzętu komputerowego, nr sprawy 11/>PU/2018/EMi

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), w załączeniu przekazuję treść pytań wraz
z odpowiedziami.

Pytanie 1
W niniejszym postępowaniu 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.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system operacyjny posiadały
aktywną możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego
oraz telefonicznego przewidzianego przez producenta oprogramowania?
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Odpowiedź
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 3
Czyim obowiązkiem będzie aktywacja systemu operacyjnego w zakresie zadania nr 1 i
zadania nr 2? 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 chwilę, 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 4
Czy Zamawiający w celu uniknięcia potencjalnego oferowania przez Wykonawców
nielegalnych systemów operacyjnych (w tym używanych i wcześniej aktywowanych
systemów operacyjnych) zgodzi się na dodanie poniższego zapisu do załącznika nr 1 do
SIWZ do zadania 1 i zadania 2: „System operacyjny powinien zawierać licencję
z naklejką hologramową. Naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed
1 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. Przed jej zdrapaniem nie ma możliwości odczytania klucza produktu, a po jej
zdrapaniu uzyskujemy dostęp do oryginalnego klucza):

Ryc. 1 przykładowy kod zabezpieczony przez producenta systemu Microsoft Windows 10
w wersji OEM
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Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
Pytanie 5
Czy 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
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedmiotowe zapisy zawiera załącznik nr 2 do
projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Pytanie 6
W nawiązaniu do postępowania nr 11/>PU/2018/EMi, zadanie nr 3 – komputery
przenośne zwracam się z poniższymi pytaniami dotyczącymi OPZ.
- pkt 1. – Procesor
Czy Zamawiający dopuści procesor klasy i7 o niższej liczbie punktów w testach cpu
benchmark niż 8000 ?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7
- punkt 9 . – obudowa
Zamawiający wymaga aby konstrukcja komputera przenośnego była wzmacniana, Czy
Zamawiający rozumie przez to iż urządzenie ma posiadać normę szczelności np.: IP65
oraz normę odporności np.: MILSTD810G która świadczy o tym iż urządzenie jest
odporna na wstrząsy i upadki , czy ma być to komputer przenośny który nie posiada
żadnych norm szczelności lub wytrzymałości ??
Odpowiedź
Zamawiający przez wzmacnianą obudowę rozumie laptopy spełniające normę MIL-STD
810G.
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Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji
zapisów SIWZ w następującym zakresie:
Modyfikacja 1
W opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 do SIWZ, w zakresie zadania nr 3, pkt. 9
otrzymuje brzmienie:
„obudowa: wzmocniona konstrukcja spełniająca normę MIL-STD 810G”.
Powyższe odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla stron postępowania.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art
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