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Dotyczy: postępowania nr 29/ZP/21 na: „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: 
Dotyczy części XVII (oprogramowanie AnyLogistix). 
Zamawiający oczekuje szkolenia dla dwóch nauczycieli akademickich. 
Szkolenia przeprowadzane są online przez producenta oprogramowania w ściśle określonych 
terminach. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach oferty vouchera dla dwóch 
nauczycieli akademickich z prawem do realizacji w wybranym przez Zmawiającego terminie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający dopuści w w/w postępowania, wszędzie tam, gdzie wymagane jest 
oświadczenie Producenta oświadczenia Wykonawcy? 
Uzasadniając powyższe pouczamy Zamawiającego, że stosownie do ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie 
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców. Żądanie przedmiotowego dokumentu/oświadczenia stanowi 
naruszenie tej głównej zasady, albowiem Zamawiający nie jest w stanie zapewnić 
ewentualnego wpływu osób trzecich – producentów sprzętu objętego ofertą wykonawcy na 
wynik postępowania tj. wybór najkorzystniejszej ofert. Brak możliwości zapewnienia 
zachowania uczciwej konkurencji czyni przedmiotowy wymóg Zamawiającego sprzecznym z 
postanowieniami ustawy PZP Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 
Ponadto producent sprzętu nie jest stroną w przedmiotowym postępowaniu a Zamawiający 
może żądać dokumentów tylko i wyłączę od Wykonawcy. Ponadto należy zaznaczyć, że taki 
zapis w znacznym stopniu ogranicza uczciwą konkurencję, gdyż w praktyce polega to na tym, 
że producent decyduje o tym, któremu Wykonawcy takie oświadczenie wystawi, a któremu 
nie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w Części I dla Zestawu komputerowego nr 1 zmienia wymagania w punkcie Warunki 
gwarancji  
z : 

3-lata gwarancji producenta, serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, w 
przypadku uszkodzenia pamięci masowej (dysk SSD), uszkodzona pamięć zostaje u 
Zamawiającego. 
Firma oferująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że usługi serwisowe są świadczone przez producenta lub 
przez Autoryzowanych Partnerów Serwisowych. 
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na: 
3-lata gwarancji producenta, serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, w 
przypadku uszkodzenia pamięci masowej (dysk SSD), uszkodzona pamięć zostaje u 
Zamawiającego. 
Firma oferująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera. 

 
Zamawiający w Części I dla Zestawu komputerowego nr 2 zmienia wymagania w punkcie Gwarancja 
z : 

3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (Onsite).  
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

na: 
3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (Onsite).  

 
 
Pytanie 3  
Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny model Apple iPad Pro 12.9” (2021), 
jednak na stronach internetowych sklepów pojawija sie błedne dane dotyczace ich wagi, wg 
danych zawartych na stronie internetowej ich waga wynosi 
Wersje Wi-Fi + Cellular 684 g ( https://www.apple.com/pl/ipad-pro/specs/) . W związku z 
tym czy zamawiający dopuści tablety o wdze max. 684g. ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w Części II dla tabletu nr 2 zmienia parametr wymagany z:  

waga max. 645g,  
na:  

waga max. 684g. 
 
W związku ze zmianą zapisów SWZ Zamawiający wydłuża termin składania ofert:  
 

ROZDZIAŁ 15 Sposób oraz termin składania ofert 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/ w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  do dnia 03.08.2021r. o godz. 09:00 

 
ROZDZIAŁ 16 Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 03.08.2021r. o godz. 
09:15.  

 
ROZDZIAŁ 13 Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
01.11.2021 r.  

 
 
Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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