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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zakup i  dostawa sprzętu teleinformatycznego dla KWP Katowice i jednostek
terenowych” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących
wyjaśnień:

Pytanie  nr  1: Zamawiający  wymaga  obudowy  wyposażonej  w  czujnik  otwarcia  obudowy  współpracujący
z załączonym oprogramowaniem producenta komputera.
Czy Zamawiający dopuści obudowę wyposażoną w czujnik otwarcia współpracujący z BIOS komputera?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuści komputery, w których informacja o otwarciu obudowy, pochodząca
z czujnika, będzie wyświetlana na poziomie BIOSu.

Pytanie nr 2: Zamawiający wymaga żeby licencja na Microsoft Windows 8.1 w wersji Professional 64-bit lub nowsza
w wersji PRO, w języku polskim umożliwiająca instalację i legalne użytkowanie systemu operacyjnego, który musi
zostać przez producenta komputera preinstalowany na dysku twardym komputera wraz ze wszystkimi niezbędnymi do
poprawnej pracy sterownikami – dostarczonymi również na nośnikach. Brak konieczności wpisania klucza produktu
systemu operacyjnego oraz aktywacji systemu operacyjnego przez telefon lub Internet (aktywacja fabryczna). Proszę
zauważyć, że wszystkie wersje systemu operacyjnego MS Windows poczynając od 8 wymagają aktywacji przez telefon
lub  internet.  Nie  mamy możliwości  dostarczenia  systemu,  który nie  będzie  wymagał  aktywacji  co  jest  związane
z polityką licencyjną firmy Microsoft. W przypadku aktywnego połączenia internetowego taka aktywacja odbywa się
automatycznie (bez ingerencji użytkownika).
Czy zamawiający dopuści komputery wyposażone w system operacyjny nie wymagający wpisywania klucza licencji
podczas instalacji i aktywujący się automatycznie po podłączeniu do internetu? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania i wymaga, aby systemu operacyjny nie
wymagał wpisania klucza licencyjnego, a dostarczone komputery nie wymagały aktywacji systemu operacyjnego.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje załączniki nr 3 do SIWZ – formularz
cenowy zadanie 1 i nr 5 do SIWZ – formularz cenowy zadanie 1 – prawo opcji.
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