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Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014r. 
 

Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia  
publicznego 

 
Odpowiedzi na pytania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-21/08/2014/272/W/MSW na: „Dostawę sprzętu 
komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC”, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści SIWZ, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 
 
Pytanie 1 
 
Czy do komputerów z pozycji 19 mają być kupione windowsy dodatkowe oprócz pozycji nr 2 czy tak należy rozumieć zapis 
czyli w sumie Państwo chcecie kupić 13 windowsów z czego 6 ma być zaninstalowanych na komputerach i czy windowsy z 
pozycji nr 2 to mają być w wersji oem? Analogiczne pytanie do officów czy to mają być niezależnie kupione officy do 
komputerów z pozycji nr 19 oraz dodatkowo licencje z pozycji nr 3, czy instalujmey na komputerach officy kupione w 
ramach pozycji nr 3?  
  
Odpowiedź  
  
Tak jak jest to opisane w punkcie 19 przedmiotu zamówienia komputery stacjonarne (6 szt.) mają być zakupione bez 
systemu operacyjnego Windows 7 Professional 64 bit (pozycja na fakturze - komputer stacjonarny bez systemu 
operacyjnego) lub z zainstalowanym systemem Ubuntu Linux 12.04 (pozycja na fakturze - komputer stacjonarny z systemem 
Ubuntu Linux 12.04). Oprogramowanie należy zakupić oddzielnie (pozycja na fakturze Windows 7 Professional 64 bit oraz 
Microsoft Office 2010 Standard EDU PL - licencja edukacyjna, odpowiednio punkt 2 oraz 3 przedmiotu zamówienia). 
Następnie w ramach usługi należy zainstalować Windows 7 Professional 64 bit (punkt 2 opisu przedmiotu zamówienia) oraz 
Microsoft Office 2010 Standard EDU PL - licencja edukacyjna (punkt 3 opisu przedmiotu zamówienia) na komputerach 
stacjonarnych, 6 szt.  (punkt19 przedmiotu zamówienia). Jeżeli na komputerach stacjonarnych (punkt19 przedmiotu 
zamówienia) będzie zainstalowanych system Ubuntu Linux 12.04 należy go odinstalować i zainstalować Windows 7 
Professional 64 bit (punkt 2 opisu przedmiotu zamówienia). Oprogramowanie Windows 7 Professional 64 bit (punkt 2 opisu 
przedmiotu zamówienia) ma być w wersji OEM . 
 
Pytanie 2  
  
Czy Państwo posiadacie już licencje edu i czy mogą Państwo podać nr licencji w celu weryfikacji poziomu cenowego który 
jest przyznany dla Państwa instytucji przez firmę Microsoft? Czy zakup ma być jako dołączenie licencji do już istniejących czy 
to ma być założenie nowych licencji?  
  
Odpowiedź   
  
W przypadku oprogramowania Microsoft Office 2010 Standard EDU PL - licencja edukacyjna (punkt 3 opisu przedmiotu 
zamówienia) należy zakupić/założyć nowe licencje.  
 
Pytanie 3  
  
W związku z brakiem możliwości zakupu licencji MS  office  2010 edu czy dopuszczają Państwo zakup licencji MS OFFICE 
2013 STD P/N 021-10234 ?  
 
Odpowiedź 
  
Jeżeli nie ma możliwości zakupu licencji Microsoft Office 2010 Standard EDU PL - licencja edukacyjna (punkt 3 opisu 
przedmiotu zamówienia) dopuszczalny jest zakup licencji Microsoft Officestd (Office Standard) 2013 PL - licencja 
edukacyjna.   
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