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33/ZP/22                          Gdynia, 17.06.2022 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z art. 132 Pzp 

pt.: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach modernizacji Pracowni 

Militarnych Systemów Informacji Przestrzennej. 

 

 

ZAPYTANIA  DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 
 

Pytanie 1 

Zamawiający w części I wskazał, że wymaga system operacyjny Windows 10 Pro 64 bit. Czy 

Zamawiający wymaga fabrycznie nowej licencji systemu operacyjnego, nieużywanej oraz 

nieaktywowanej nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź 1 

Tak. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie z części I 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? 

Odpowiedź 2 

Tak. 

 

Pytanie 3 

Czyim obowiązkiem będzie aktywacja systemu operacyjnego w sytuacji jeżeli producent 

komputera (z części I) nie aktywował systemu operacyjnego na etapie produkcji komputera? 

Czy będzie to obowiązek Wykonawcy czy Zamawiającego? Sugerujemy, aby w przypadku 

komputerów z oprogramowaniem w wersji OEM system operacyjny był aktywowany podczas 

pierwszego uruchomienia komputera przez Zamawiającego (użytkownika 

końcowego) 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 3 

Tak. System może być aktywowany przez zamawiającego w przypadku jego ówczesnego 

zainstalowania na jednostce przez producenta jednostki.  
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Pytanie 4 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system operacyjny dla komputerów z 

części I posiadały aktywną możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia 

internetowego oraz telefonicznego przewidzianego przez przez producenta oprogramowania? 

Chcielibyśmy Zamawiającemu zwrócić szczególną uwagę, że wyłącznie legalne i nigdy 

wcześniej nieużywane oprogramowanie posiada 100% pewność, że dostarczone licencje na 

system operacyjny będą miały możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy 

połączenia internetowego oraz telefonicznego przewidzianego przez przez producenta 

oprogramowania. 

Odpowiedź 4 

Licencje muszą być nowe i nieużywane. Winny być aktywowane na komputerze pierwszy raz 

i nigdy wcześniej nieużywane. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych w części I u Producenta oprogramowania w 

przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 

Odpowiedź 5 

Tak. 

 

Pytanie 6 

W części I dla stanowisk stacji graficznych – 14 kompletów i wysokowydajnego stanowiska 

stacji graficznej – 1 komplet Zamawiający w OPZ w tabeli w wierszu 10 wskazał, że wymaga 

obudowę, cytuję: Typ obudowy: Midi Tower; Standard-ATX, micro-ATX, mini-ITX; Ilość 

kieszeni 5.25 min. 2 szt.; Ilość kieszeni 3.5 wewn. Min. 4 szt.; 

Zainstalowane komponenty: 2 wentylatory 120mm; Złącza na przednim panelu min. 2 x USB 

3.0, audio; 

Dostępne opcje: 1 wentylator 120mm, 2 wentylatory 120/140mm . Z kolei w wierszu 17 

wskazał, że wymaga obudowę, cytuję: Typ: Tower; Materiał: Metalowa; Standard płyty 

głównej: ATX; Miejsce na karty rozszerzeń: 7; 

Miejsca na dyski zewnętrzne: 2x 5,25”; Maksymalna długość karty graficznej: 280 mm, 425 

bez klatek HDD; 

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 165 mm. Prosimy o doprecyzowanie, którą w końcu 

obudowę Zamawiający wymaga, a także wyjaśnienie czy zapis: „425 bez klatek HDD” 

oznacza 425 mm? 

Odpowiedź 6 

Obudowa typu Tower. Standard ATX, micro-ATX, mini-ITX; ilość kieszeni 5.25 min 2 szt. 

Ilość kieszeni 2.5 wewn. min 4 szt. Zainstalowane komponenty: 2 wentylatory 120mm; 

Złącza na przednim panelu min. 2 x USB 3.0, audio, materiał metalowa, miejsce na karty 

rozszerzeń: 7. Miejsca na dyski zewnętrzne: 2x 5,25”; Maksymalna długość karty graficznej: 

280 mm, 425 mm bez klatek HDD; Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 165 mm. 

 

 

Pytanie 7 

W części I dla stanowisk stacji graficznych – 14 kompletów Zamawiający nie wskazał 

żadnego wymagania dla chłodzenia procesora. Czy Zamawiający wymaga chłodzenie 

powietrzem czy cieczą? Prosimy o podanie wymagań minimalnych dla chłodzenia procesora. 
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Odpowiedź 7 

Chłodzenie powinno odbywać się w sposób wydajny zabezpieczający nieprzerwaną (często 8 

godzinną w ciągu dnia), bezawaryjną prace procesora. Zamawiający pozostawia 

dobrowolność w doborze źródła chłodzenia. 

Pytanie 8 

W części I dla wysokowydajnego stanowiska stacji graficznej – 1 komplet Zamawiający w 

wierszu 5 przy opisie karty graficznej wskazał, że wymaga trzy moduły. Czy to oznacza, że 

stacja robocza ma mieć zainstalowane trzy karty graficzne czy też należy je dostarczyć 

dodatkowo? Prosimy o doprecyzowanie czy wysokowydajna stacja graficzna ma mieć 

fabrycznie zainstalowane i podłączone trzy karty graficzne? 

Odpowiedź 8 

Moduły powinny być zamontowane i gotowe do pracy w stacji graficznej.  

 

Pytanie 9 

W części I przy opisie stacji graficznych – 14 kompletów i wysokowydajnego stanowiska 

stacji graficznej – 1 

komplet Zamawiający wskazał, że wymaga monitory wyposażone w porty wejścia/wyjścia 

m.in.: min. 1xD-Sub 15- pin i min. 1x DVI. Prosimy o wykreślenie przy opisie monitora 

zapisu min. 1xD-Sub 15-pin i min. 1x DVI, bowiem nowe monitory o wskazanych 

parametrach fabrycznie nie są już produkowane ze złączami analogowymi i coraz 

rzadziej z portami DVI. Poza tym Zamawiający i tak nie będzie z nich fizycznie korzystać 

bowiem dostarczana karta graficzna posiada porty 1x HDMI oraz 3x DisplayPort, zatem 

stacja graficzna będzie połączona z monitorem kablami cyfrowymi: DisplayPort bądź HDMI. 

Bezcelowy jest wymóg posiadania portu min. 1xD-Sub 15-pin i min. 

1x DVI. Zapis ten wyłącznie utrudnia złożenie prawidłowej oferty. W przypadku braku zgody 

prosimy o możliwość dołączenia odpowiednich adapterów bądź wskazanie przykładowego 

modelu, który zdaniem Zamawiającego jest dostępny w sprzedaży i spełnia te kryteria. 

Odpowiedź 9 

Zamawiający dopuszcza inne kompatybilne moduły bez wspomnianych przez zamawiającego 

złącz, pod warunkiem zapewnienia wysokiej rozdzielczości wyświetlanego obrazu stanowiącą 

maksymalną rozdzielczość monitorów dołączonych do zestawu.  

Pytanie 10 

W części I przy opisie stacji graficznych – 14 kompletów i wysokowydajnego stanowiska 

stacji graficznej – 1 

komplet Zamawiający wskazał, że wymaga monitory o przekątnej 27 cali. Czy dostarczenie 

monitora o przekątnej 28 cali będzie zgodne z SWZ i OPZ? Prosimy o możliwość 

dostarczenia monitora o przekątnej 28 cali zgodnego z OPZ. W przypadku braku zgody 

prosimy o wyjaśnienie czym podyktowana jest konieczność wymagania wyłącznie przekątnej 

27 cali, bowiem będzie to naruszenie zasady konkurencyjności ofert. 

Odpowiedź 10 

Zamawiający dopuszcza monitory większe niż 27 cali spełniające pozostałe wymagania. 

 

Pytanie 11 

W części I przy opisie stacji graficznych – 14 kompletów i wysokowydajnego stanowiska 

stacji graficznej – 1komplet Zamawiający wskazał, że wymaga monitory z min. 2 x USB. Czy 

Zamawiający zgodziłby się odstąpić od wymagania USB. Monitory, które chcielibyśmy 

zaoferować posiadają 2 x HDMI, ale nie posiadają złącz USB. 
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Uważamy, że ten wymóg jest zbędny, ponieważ Zamawiający będzie mieć do dyspozycji 

liczną ilość portów USB w stacji graficznej. W przypadku braku zgody prosimy o 

wyjaśnienie czym podyktowana jest konieczność posiadania 2 x USB przez monitor? 

Odpowiedź 11 

W związku z wymaganiem przez zamawiającego myszy i klawiatur z łącznością przewodową 

będą one podłączane do jednostki komputerowej za pomocą złącz w monitorze. 

Charakterystyka biurek przy których umiejscowione będą monitory z komputerami 

wymagałaby, aby kabel od urządzeń peryferyjnych był długości powyżej 2 metrów, aby 

umożliwić podłączenie ich do komputerów. Ponadto zamawiający chce mieć możliwość 

podłączania urządzeń USB np. pendrive do monitorów w czasie zajęć (jednostka główna 

komputera będzie ustawiona „w nogach” studentów przez co użytkowanie stacji do tego celu 

jest kłopotliwe). 

 

Pytanie 12 

W części I przy opisie stacji graficznych – 14 kompletów Zamawiający wskazał, że wymaga 

procesor osiągający w testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 23756 punktów 

według zestawienia z dnia 01.06.2022 r. Czy Zamawiający dopuściłby procesor osiągający w 

testach Average CPU Mark wynik nie gorszy niż 23729 punktów według zestawienia z dnia 

01.06.2022 r. ? Prosimy o dopuszczenie, ponieważ przedmiot zamówienia wskazuje 

na procesor, który zgodnie z zestawieniem z dnia 01.06.2022 r. osiąga wynik nie gorszy niż 

23729 punktów w testach Average CPU Mark. W przypadku braku zgody informujemy, że 

może być problem z doborem innego odpowiedniego i przede wszystkim dostępnego na 

rynku procesora zgodnego z pozostałymi komponentami 

Odpowiedź 12 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego procesora. 

 

Pytanie 13 

Czy w części I stacje graficzne – 14 kompletów Zamawiający zgodziłby się na płytę główną o 

parametrach: 

Kompatybilna z ww. procesorem oraz kartą graficzną, 

obsługująca pamięć DDR4 dual channel, min. 4 gniazda pamięci, 

Wewnętrzne złącza: 

- M.2 – 3 szt. 

- USB 3.2: co najmniej 2 typu C (w tym 1 złącze USB 3.2 typu C wewnątrz na płycie i 1 

złącze USB 3.2 typu C na panelu tylnym płyty); 6 typu A (w tym 4 porty USB 3.2 typu A na 

panelu tylnym płyty i 2 porty USB 3.2 typu A wewnątrz na płycie); 

- USB 2.0: 8 szt. (w tym 4 szt. na panelu tylnym płyty i 4 do wyprowadzenia z płyty 

głównej); 

- PCI-EX16: 2; 

- PCI-EX1: 1; 

- SATAIII: 6 szt.; 

- HDMI – 1 szt.; 

- DisplayPort: 1 szt.; 

Sloty DIMM: 4 szt. 

Łączność bezprzewodowa: WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth. 

Prosimy o dopuszczenie, ponieważ opisywana płyta jest niedostępna w sprzedaży i może być 

problem z jej pozyskaniem. Proponowana płyta posiada praktycznie te same parametry co 

opisywane. 
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Odpowiedź 13 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej charakterystyki pod warunkiem pełnej 

kompatybilności pozostałych komponentów z w/w płytą główną. 
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