Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 28 sierpnia 2015 r.
DBA-2/240-40/2015
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę komputerów stacjonarnych
(typu All in One) w maksymalnej liczbie do 145 sztuk i laptopów w maksymalnej liczbie
do 40 sztuk wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w 2015 r. wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia o następującej treści:
Pytanie Nr 1
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pytanie 1: Ilekroć Zamawiający charakteryzuje system operacyjny, który powinien zostać
dostarczony wraz ze sprzętem, wskazuje za wzorcowy „Oryginalny Windows 10 Pro. PL
64-bit z licencją”. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 wszystkie systemy Microsoft począwszy od wersji 8 wymagają aktywacji za pomocą
Internetu, jednakże ten proces odbywa się w sposób niewidoczny i nieodczuwalny
dla użytkownika;
 nie u wszystkich producentów jest możliwość zamówienia komputera z systemem
z rodziny Windows 10, jednak polityka firmy Microsoft zezwala na darmową
aktualizację do niego, jeśli tylko użytkownik posiada licencję na odpowiednią wersję
systemu Windows 8.1;
Czy wobec tego Zamawiający uzna za równoważny system Windows 8.1 Professional
spełniający wszystkie wymagania SIWZ (wyłączając wymóg aktywacji, co zostało opisane
wyżej)?
Jednocześnie wnosimy o skorygowanie zapisu:
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego
rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10
na następujący:
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego
rodzaju emulatorów i wirtualizatorów
jako, że zapis w obecnej formie uniemożliwia zaoferowanie innego systemu niż Windows 10,
co stanowi pewne ograniczenie konkurencji (proszę zauważyć, że wszystkie wymienione
funkcjonalności spełniają także inne systemy operacyjne).
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ. Biorąc pod uwagę fakt, iż infrastruktura informatyczna u Zamawiającego jest oparta
o środowisko Windows (wszystkie obecne komputery oraz współpracujące z nimi serwery),
Zamawiający chce, aby na nowo zakupionych komputerach był zainstalowany system
operacyjny w pełni zgodny z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, a także aby był
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on w możliwie najwyższej dostępnej wersji. Co do zasady system taki winien nie posiadać
błędów wersji wcześniejszych i jednocześnie posiadać nowe rozwiązania, które usprawniają
pracę na komputerach.
Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty
należy składać do dnia 22 września 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 22
września 2015 r. godz. 11:30.
Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu
Małgorzata Tomczak
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