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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI  

WARUNKÓW PRZETARGU 

  

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 
22A, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz 
wewnętrzny regulamin WIŁ, nr referencyjny: 4/2020/DN na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 
i oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności”, wpłynęły pytania od Wykonawców. Poniżej 
treść pytań wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1. Zamawiający zaakceptuje dostawę oprogramowania nie pochodzącego z oficjalnych 
kanałów dystrybucyjnych firmy Microsoft w Polsce. 

Odpowiedź: Dostawa powinna być zrealizowana przez oficjalnego partnera firmy Microsoft. 
Zamawiający nie akceptuje dostawy oprogramowania z nieoficjalnych kanałów dystrybucji. 
Wymaganie dotyczące konkretnej wersji oprogramowania zakupionego u autoryzowanego partnera 
firmy Microsoft ma zapewnić powtarzalność zakupów. 

Pytanie nr 2. Kod Microsoft dostarczonego przez wykonawcę oprogramowania Windows 10 
Enterprise-64 bit PL może być inny niż wskazany w OPZ kod producenta, tj.: 100008-PL. 

Odpowiedź: Kod handlowy oprogramowania nie może być inny niż 100008-PL. Zakup tej konkretnej 
wersji podyktowany jest potrzebą przeprowadzenia własnych badań funkcjonalnych i porównawczych 
pod kątem realizowanych przez Zamawiającego projektów i wyboru optymalnego rozwiązania  
na przyszłość.  

Pytanie nr 3. Zamawiający będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za użytkowanie dostarczonego 
przez wykonawcę w ramach w/w postępowania oprogramowania Windows 10 Enterprise-64 bit PL, 
które zostanie przekazane przez Wykonawcę bez innej wersji systemu w celu jego aktualizacji  
do Windows 10 Enterprise. 

Odpowiedź: Aby zamawiający otrzymał produkt w pełni odpowiadający oczekiwaniom zostały 
wyraźnie sformułowane wymagania dotyczące wersji oprogramowania i jego dostawcy. Spełnienie tych 
wymagań spełni oczekiwania Zamawiającego i pozwoli na przeniesienie odpowiedzialności  
za użytkowanie oprogramowania na Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści Warunków przetargu.  

1. Rozdział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie niezależne części nazywając je odpowiednio: 

1) Część I – dostawa sprzętu komputerowego i urządzenia zabezpieczającego typu Firewall, 
2) Część II – dostawa oprogramowania.” 

Pozostała treść Warunków Przetargu oraz Ogłoszenia pozostaje bez zmian.  

Powyższe zmiany stanowią integralną część Warunków Przetargu i są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców. 


