Łódź, dnia 01 grudnia 2020 r.
Nr sprawy: ZSPM/1/D/2020

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania
komputerowego w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna
Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe,
Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 1843, z późn. zm,) Zamawiający udziela odpowiedzi na
zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wyjaśnia i zmienia treść
SIWZ w następującym zakresie:
„W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa
sprzętu komputerowego, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na
poniżej zadane pytanie dotyczące oprogramowania: komputery PC 15 szt.”
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
Pytanie 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?

Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?
Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości
co do jego legalności?
Pytanie 6
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w
obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych
komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF
(„ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu
przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?
Pytanie 7 Pytanie
dot. części II.
Wnoszę o zmianę następujących zapisów umowy zawartych w § 4 z:
"4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszystkie prawa licencyjne (hasła, kody, etc.)
dostarczonego oprogramowania."
"7. Wykonawca przenosi wszelkie prawa autorskie, klucze licencyjne oprogramowania na własność
Zamawiającego." na:
"Wykonawca udostępnia Zamawiającemu prawo do korzystania z oprogramowania na warunkach
licencyjnych producenta"
Wykonawca nie jest producentem oprogramowania i nie może przenieść na Zamawiającego praw
autorskich do programu. Poza tym oprogramowanie będące przedmiotem umowy należy do dużych
światowych korporacji, a przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego mogłoby kosztować setki
milionów euro.
Wnoszę o usunięcie następujących zapisów umowy zawartych w § 4 z:
"9. W przypadku wystąpienia błędów w działaniu objętego gwarancją oprogramowania
wynikających z błędów tkwiących w każdej jego kopii, w tym w szczególności błędów kodu
źródłowego, Wykonawca zobowiązuje się niniejszym, że w ramach swoich obowiązków
gwarancyjnych nieodpłatnie:
a) usunie błędy oprogramowania u Zamawiającego lub
b) dostarczy Zamawiającemu pakiet aktualizacyjny lub
c) za zwrotem kopii wadliwej wersji oprogramowania – dostarczy wolną od tych błędów wersję
oprogramowania."

Wykonawca nie jest producentem oprogramowania i nie ma prawa modyfikacji kodu źródłowego,
stąd też nie będzie w stanie wywiązać się z tych zapisów umowy w odniesieniu do oprogramowania
będącego przedmiotem postępowania. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że producenci regularnie
naprawiają błędy w swoich programach wypuszczając odpowiednie aktualizacje.
Pytanie 8 poniżej przesyłam pytanie do Nr sprawy: ZSPM/1/D/2020 pod nazwą Dostawa sprzętu
komputerowego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego
Proszę o doprecyzowanie jaką stawkę VAT należy zastosować w formularzu ofertowym.”

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający wymaga nowego nieaktywowanego systemu.
Odpowiedź na pytanie 2:
Tak.
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi
atrybutami legalności.
Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający przewiduję taką możliwość.
Odpowiedź na pytanie 5:
Tak.
Odpowiedź na pytanie 6: Nie,
Zamawiający nie akceptuje.
Odpowiedź na pytanie 7: We wzorze umowy (załącznik nr 7b do SIWZ)
w § 4 ust. 4 w brzmieniu:
„Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszystkie prawa licencyjne (hasła, kody, etc.)
dostarczonego oprogramowania.”
otrzymuje nowe brzmienie:
"Wykonawca udostępnia Zamawiającemu prawo do korzystania z oprogramowania na warunkach
licencyjnych producenta."
We wzorze umowy (załącznik nr 7b do SIWZ) w § 4 ust. 7 w brzmieniu:
„Wykonawca przenosi wszelkie prawa autorskie, klucze licencyjne oprogramowania na własność
Zamawiającego.” zostaje skreślony.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów § 4 ust. 9 wzoru umowy (Załącznik nr 7b do
SIWZ).
Odpowiedź na pytanie 8:
Zamawiający wymaga aby w formularzu ofertowym zastosować stawkę VAT 23%. W przypadku
uzyskania przez Zamawiającego zaświadczenia (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z
11 marca 2004 r.) pozwalającego na zastosowanie 0 % stawki VAT, Wykonawca zobowiązuje się do
skorygowania ostatecznej faktury VAT i zastosowania 0 % stawki podatku VAT (dotyczy części
obejmujących sprzęty należące do kategorii wymienionych w Załączniku do ww. ustawy).
W rozdziale III i w rozdziale XIV SIWZ zapis punktu 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„Zamawiający informuje, że użytkownikiem końcowym będzie placówka oświatowa w związku z tym,
w stosunku do niektórych dostaw, skorzysta zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.) z zapisu umożliwiającego
Wykonawcy zastosowanie 0% stawki VAT. (wymagane w ust. 14 cyt. przepisu, dokumenty zostaną
przekazane Wykonawcy - w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone
zamówienie).”
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ww. ustawy przedłuża termin
składania ofert do dnia 07 grudnia 2020 r. do godz. 15:00, w celu zapewnienia Wykonawcom
czasu niezbędnego na uwzględnienie w ofertach udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień oraz
zmian dokonanych w treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.4 ww. ustawy.
Z uwagi na powyższe, Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zastąpienie w rozdziale XII w
punkcie 9 SIWZ oraz w rozdziale XIII w punktach 1 i 3 SIWZ daty 03 grudnia 2020 r. datą 07
grudnia 2020 r.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

