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Dotyczy: postępowania nr 43/ZP/21 prowadzonego w trybie nieograniczonym art. 132 Pzp 

pt.:„Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania” 

 

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: 

W części I Zestaw komputerowy Zamawiający w załączniku nr 2 wskazał, że wymaga Microsoft 

Windows 10 Pro 64bit.  

W związku z tym czy Zamawiający wymaga dostarczenie fabrycznie nowej licencji systemu 

operacyjnego, nieużywanej oraz nieaktywowanej nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz 

pochodzącej z legalnego źródła sprzedaży? Pytanie to uzasadniamy tym, że w ostatnim czasie  

w zamówieniach publicznych wielu nieuczciwych Wykonawców oferuje podrabiane (pirackie) 

oprogramowanie komputerowe, oraz używane oprogramowanie z rynku wtórnego, co może narazić 

Zamawiającego na problemy związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodnie  

z postanowieniami licencyjnymi producenta takiego oprogramowania. 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system operacyjny w części 1 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: 

Tak. 

 

 

Pytanie 3: 

Czyim obowiązkiem będzie aktywacja systemu operacyjnego w sytuacji jeżeli producent zestawu 

komputerowego w części 1 nie aktywował systemu operacyjnego na etapie produkcji komputera? Czy 

będzie to obowiązek Wykonawcy czy Zamawiającego? Sugerujemy, aby 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). 
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Odpowiedź: 

System operacyjny będzie aktywowany podczas pierwszego uruchomienia komputera przez 

Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 4: 

Zamawiający w SWZ wskazał, że przy wyborze oferty w części I -VI będzie się kierował kryteriami 

ceny i gwarancji wg następującego: Cena oferty do 95 punktów (znaczenie kryterium 95%) oraz okres 

gwarancji do 5 punktów (znaczenie kryterium 5%). Niemniej dla okresu gwarancji Zamawiający nie 

wskazał minimalnej i maksymalnej gwarancji jaką wymaga. Prosimy o podanie maksymalnej 

punktowanej gwarancji, za którą Wykonawca otrzyma maksymalnie 5 punktów. Obecnie nie ma 

żadnej informacji i tak naprawdę nie wiadomo jaka ma być punktowana maksymalna gwarancja? 

 

Odpowiedź: 

Maksymalna punktowana gwarancja to 36 miesięcy. 

 

 
Pytanie 5 

Czy dla zestawu komputerowego w części I Zamawiający dopuściłby monitor o większej przekątnej 

niż 27 cali czy też rozmiar przekątnej 27 cali to parametr stały? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza monitor o większej przekątnej niż 27 cali. 

 

Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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