
 

 

 

 

  

 
 

Słupsk, dnia 07 marca 2019 r. 

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku 
  76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a 
  
Nr TED 2019/S 023-049522 

Nr postępowania: 1/2019 

          Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej zgodnie z postanowieniami art. 11ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych pn. „Zakup i dostawa oprogramowania do pracowni kształcenia praktycznego w 

AP w Słupsku” 

   

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

 

1. Dotyczy wszystkich części: 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania oprogramowania w wersji edukacyjnej tam gdzie producenci 

oferują taką wersję? 

 (w niektórych opisach Zamawiający wskazuje wprost na licencje edukacyjne, w innych nie ma takiej 

informacji a licencje ze zniżką edukacyjną są dostępne, np. dla SAP Crystal Reports 2011 w zadaniu nr 2). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wersje edukacyjne zamawianych programów, pod warunkiem, że w opisie 

przedmiotu zamówienia nie wskazuje wyraźnie wersji komercyjnej, a oferowana wersja edukacyjna 

posiada pełne funkcjonalności (możliwości) danego programu. 

2. Dotyczy części nr 2, poz. 23 – Silnik bazy danych 

Zamawiający w pozycji nr 23 wskazuje, że chce zakupić 2 licencje produktu SQLSvrEntCore 2016 SNGL 

OLP 2Lic Acdmc CoreLic Qlfd. 

Natomiast w opisie wskazuje, że ma to być licencja bezterminowa i na 8 rdzeni. 

Zakup 2 licencji SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 2Lic Acdmc CoreLic Qlfd pokrywa tylko 2 * 2 = 4 

rdzenie procesora.  

Czy Zamawiający oczekuje dostawy dwóch paczek licencji oprogramowania SQLSvrEntCore 2016 SNGL 

każda po 8 rdzeni, czyli 16 rdzeni łącznie? Tj. czy należy dostarczyć 8 licencji  (2szt. * 4 licencje) 

SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 2Lic Acdmc CoreLic Qlfd, żeby uzyskać łącznie ilość 16 rdzeni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje dwóch paczek licencji oprogramowania każda po 8 rdzeni. 

Oprogramowanie zostanie zainstalowane na dwóch niezależnych serwerach bazodanowych. 

3. Dotyczy części nr 2, poz. 6 – Oprogramowanie do wykonywania obliczeń, ilustracji graficznych i 

tworzenia struktur programistycznych - Mathcad: 

Uprzejmie informujemy, że oprogramowanie Mathcad nie występuje już w wersji wieczystej. Możliwe jest 

zakupienie tylko licencji czasowej na maksymalny okres 5 lat. 
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Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie 5 letniej licencji wraz ze wsparciem technicznym i 

aktualizacjami oprogramowania Mathcad? 

Ponadto producent wymaga podpisania przez użytkownika końcowego dokumentu potwierdzającego 

zapoznanie się z warunkami subskrypcji licencji Mathcad. Czy Zamawiający podpisze dokument 

potwierdzający zapoznanie się z licencję subskrypcji Mathcad przed jego dostarczeniem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie licencji czasowej na okres min. 5 lat ze wsparciem 

technicznym i aktualizacjami oprogramowania. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że podpisanie dokumentu 

potwierdzającego zapoznanie się z licencją subskrypcji może nastąpić dopiero po zapoznaniu i 

zaakceptowaniu jej warunków. Zamawiający modyfikuje zapis w zał. 5.2 – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia na następujący: 

Stary uchylony zapis: 

Licencja edukacyjna, dożywotnia na wszystkie stanowiska w pracowni  na oprogramowanie umożliwiające 

wykonywanie obliczeń symbolicznych i numerycznych i ich ilustrację graficzną, tworzenie struktur 

programistycznych oraz umożliwiające tworzenie dokumentacji z wykorzystaniem wzorów 

matematycznych np. Mathcad lub równoważne w zakresie wymogów równoważności 

Nowy zapis: 

Licencja edukacyjna min. 5-letnia na wszystkie stanowiska w pracowni  na oprogramowanie 

umożliwiające wykonywanie obliczeń symbolicznych i numerycznych i ich ilustrację graficzną, tworzenie 

struktur programistycznych oraz umożliwiające tworzenie dokumentacji z wykorzystaniem wzorów 

matematycznych np. Mathcad lub równoważne w zakresie wymogów równoważności 

4. Dotyczy części nr 6, poz. 8 – Program do zdalnego zarządzania komputerem – TeamViewer 

Uprzejmie informujemy, że oprogramowanie TeamViewer nie jest już dostępne jako licencja wieczysta. 

Zakupić można wyłącznie roczne subskrypcje. 

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie rocznej subskrypcji TeamViewer z powodu niedostępności 

licencji bezterminowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie licencji czasowej na okres min. jednego roku 

Zamawiający modyfikuje zapis w zał. 5.6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na następujący: 

Stary uchylony zapis: 

Rodzaj licencji:   wieczysta, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez 

jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych. 

Nowy zapis: 

Rodzaj licencji:  min. roczna, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez 

jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych. 

 

5. Dotyczy części nr 2, poz. 6 – Oprogramowanie do wykonywania obliczeń, ilustracji graficznych i 

tworzenia struktur programistycznych 

Od początku roku 2019 producent oprogramowania Matcad zmienił sposób licencjonowania nowych 

licencji. Aktualnie programu Mathcad nie można otrzymać w licencji bezterminowej (dożywotniej) z 

wymaganym przez Zamawiającego 5-letnim kontraktem serwisowym. 

Dostępne są wyłącznie roczne subskrypcje licencji.  

Licencje czasowe można zakupić na maksymalnie 5 lat z góry, co pokrywałoby się z wymaganym przez 

zamawiającego 5-letnim kontraktem serwisowym 

Czy Zamawiający zaakceptuje taką formę licencjonowania?  
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Na jaki okres mają być zaoferowane licencje czasowe? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3. 

6. Dotyczy części nr 6, poz. 8 – Program do zdalnego zarządzania komputerem 

TeamViewer od kilku lat sprzedawany jest wyłącznie jako roczne subskrypcje. 

Czy Zamawiający zaakceptuje taką formę licencjonowania na 1 rok? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4. 

 

Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, modyfikując 

następujące zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) pkt. 18.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć do dnia 21.03.2019 r.  do  godz. 13:00  

2) pkt. 18.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.03.2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Akademii 

Pomorskiej przy ul. Arciszewskiego 22a, sala 59 (sala Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego) (I 

piętro) poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez 

odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

 

Powyższa modyfikacja powoduje konieczność zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.02.2019 r. pod nr 2019/S 023-

049522. Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.apsl.edu.pl, na 

której udostępniono specyfikację. Ponadto zostanie dołączona do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. 

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ujednolicone w wyniku modyfikacji dokumenty, 

podlegające złożeniu na wezwanie: 

Zał. 1 – ujednolicony załącznik nr 5.2. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu – część 2; 

Zał. 2 – ujednolicony załącznik nr 5.6. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu – część 6. 

 

 

 

 

           

 

http://www.apsl.edu.pl/

