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Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 roku 

 

 

GF/ZP-4/2012 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego   

 

WYJAŚNIENIA 

 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 119, poz. 759 ze zm.), zwanej 
dalej: „ustawą Pzp”, przekazuje następujące informacje w związku z zapytaniami złożonymi 
w przedmiotowym postępowaniu:  
 

Pytanie 1. Czy Zamawiający jest jednostką uprawnioną do wykorzystywania licencji 
edukacyjnych (EDU) na oprogramowanie firmy Microsoft? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający jest jednostką uprawnioną. 
 
Pytanie 2. Czy stacje robocze użytkowników, którzy wykorzystywać będą oprogramowanie 
kontroling tzw. Business Intelligence w procesie planowania oraz raportowania wyposażone 
są w program Microsoft Excel w wersji 2007 lub wyższej? 
 
Odpowiedź: 
Nie wszystkie stacje robocze są wyposażone w oprogramowanie Microsoft Excel  
w wersji 2007 lub wyższej. Niektóre są wyposażone w starszą wersję ww. oprogramowania.  
Zamawiający wymienił w specyfikacji SIWZ wszystkie udostępniane przez niego zasoby  
(nie ma tam oprogramowania Microsoft Excel). Zatem Wykonawca powinien dostarczyć  
w ramach zamówienia wszystkie niezbędne licencje na oprogramowanie Microsoft Excel  
w wersji 2007 lub wyższej, jeżeli jest to potrzebne we wdrożeniu oferowanego 
Zamawiającemu rozwiązania. 
 
Pytanie 3. Czy Zamawiający posiada środowisko Active Directory?  
Jeżeli odpowiedź Zamawiającego na to pytanie będzie twierdząca to zawracamy się  
z pytaniem: Czy wdrożenie nowego klastra ma odbyć się w ramach posiadanej domeny? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada środowiska Active Directory. 
 
Pytanie 4. Czy Zamawiający udostępni zasoby, na których można zainstalować środowisko 
do zarządzania klastrem (środowisko do zarządzania klastrem można zainstalować na 
serwerze Microsoft Windows lub na stacji roboczej na której zainstalowany jest systemem 
system Windows 7 w wersji Professional)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymienił w specyfikacji SIWZ wszystkie udostępniane przez niego zasoby. 
Pozostałe wszystkie niezbędne do wdrożenia elementy pomocnicze (dodatkowe serwery 
przystosowane do montażu w szafach rack, dodatkowe oprogramowanie, itd.) Wykonawca 
musi bezwzględnie dostarczyć, zainstalować i skonfigurować u Zamawiającego. 


