
 

 

 

 

  

 
 

Słupsk, dnia 11 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 części nr 7, poz. 1 – Tworzenie materiałów e-learning w standardzie SCORM oraz poz. 3 – 

Oprogramowanie do tworzenia materiałów e-learningowych 

Część 7- Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver.5 

Pkt 1, 3 oprogramowanie do tworzenia materiałów e-learning 

Pakiet programów Adobe Captivate Eng Win/MAC nie jest już od kilku lat legalnie dostępny z licencją 

wieczystą.  

Aktualna wersja, czyli Captivate for teams ALL EUE MULTI dostępna jest tylko w formie subskrypcji 

(edukacyjna do 48 miesięcy i komercyjna do 36 miesięcy) na użytkownika lub urządzenie. 

Czy Zamawiający dopuści pakiet programów Captivate for teams ALL EUE MULTI w formie 

subskrypcji?  

Jeżeli tak to na jaki okres oraz czy licencja ma być na użytkownika czy na urządzenie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza licencje edukacyjne. Zamawiający modyfikuje zapisy w zał. 5.7 – 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na następujące: 

Stary uchylony zapis: 

poz. 1 – Tworzenie materiałów e-learning w standardzie SCORM 

Rodzaj licencji:   wieczysta, ESD, 1 stanowisko, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu 

bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych 

poz. 3 – Oprogramowanie do tworzenia materiałów e-learningowych 

Rodzaj licencji: EDU, wieczysta, ESD 

Nowy zapis: 

poz. 1 – Tworzenie materiałów e-learning w standardzie SCORM 

Rodzaj licencji: edukacyjna min. 48 m-cy, na urządzenie ESD, 1 stanowisko, pełna posiadająca wszystkie 

funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych 

poz. 3 – Oprogramowanie do tworzenia materiałów e-learningowych 
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Rodzaj licencji: EDU, min. 48 m-cy, na urządzenie, ESD 

 

 

2. Dotyczy części nr 10, poz. 1 – Aplikacja do reagowania w przypadku zagrożeń cyberprzestrzeni 

CZĘŚĆ 10 - Zakup i dostawa oprogramowania do reagowania na zagrożenia cyberprzestrzeni 

I) W związku z wymaganiem: integracja systemu (Powinien być kompatybilny lub być wykonany w taki 

sposób aby można było pracować na nim ze studentami na systemach operacyjnych posiadanymi przez 

instytut.)  

1. jakie są obecne systemy operacyjne posiadane przez instytut?  

2. Czy wykorzystywane będą środowiska do wirtualizacji? Czy Zamawiający zamierza 

ograniczyć jakie środowiska mogą być użyte? 

II) W związku z wymaganiem: skład oprogramowania -  Na oprogramowanie składać ma się system 

zawierający kilka podstawowych modułów oraz osobny serwer zawierający oprogramowanie. Serwer 

powinien być tak dostosowany aby bez problemu oprogramowanie na nim pracowało. (…) 

1.  czy Wykonawca ma dostarczyć fizyczny serwer, czy oprogramowanie będzie wdrażane na 

istniejącym serwerze? 

2.  W Przypadku dostarczenia, czy może być to serwer rack U2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że: 

Instytut, w którym będzie pracowało oprogramowanie posiada systemy: Windows 10, Windows 7, 

Windows serwer 2012, GNU/Linux Raspbian. 

Zamawiający zamierza wykorzystać środowiska do wirtualizacji systemów: Vmware Workstatation, 

VirtualBox. W przypadku, gdy wykonawca dostarcza innych środowisk wirtualizacyjnych lub środowiska 

Zamawiającego są niewystarczające, aby zapewnić działanie oprogramowania do reagowania na 

zagrożenia cyberprzestrzeni. To Wykonawca może dostarczyć własne środowiska i własne rozwiązania, 

ale muszą być one zgodne i kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi. 

Wykonawca musi wówczas wdrożyć i skonfigurować dostarczane środowiska wirtualizacyjne na 

komputerach Zamawiającego. 

Oprogramowanie z uwagi na specjalistyczne wymagania winno być dostarczone razem z serwerem, który 

powinien zapewnić jego pełną funkcjonalność. Zamawiający nie ogranicza w jakiej obudowie ma być 

dostarczony.   

 

 

3. Dotyczy części nr 2, poz. 4 – Projektowanie graficzne typu CAD 

Poz. 4 czy Corelcad ma być w wersji edukacyjnej?? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w Wyjaśnieniach i modyfikacji SIWZ z dnia 07.03.2019 r. w punkcie 1 wyraził 

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. 

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

tworzenia struktur programistycznych: 

Poz. 6 – Zamawiający wymaga dożywotniej licencji, obecnie jest to licencja czasowa. Prosimy o zmianę 

zapisów, dodatkowo program Mathcad wymaga podpisanego przez użytkownika programu 

angielskojęzycznego dokumentu, potwierdzającego zapoznanie się z warunkami subskrypcji licencji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w Wyjaśnieniach i modyfikacji SIWZ z dnia 07.03.2019 r. w punkcie 3 

zmodyfikował zapis w zał. 5.2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuszczając zaoferowanie 

licencji czasowej na min. 5 lat. Ponadto Zamawiający wyjaśnił, że podpisanie dokumentu 
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potwierdzającego zapoznanie się z licencją subskrypcji może nastąpić dopiero po zapoznaniu i 

zaakceptowaniu jej warunków. 

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

Czy Zamawiający jest pewny ilości zamawianych licencji? Zamawiający wskazuje że chce zakupić 

licencję która ma przeznaczenie na 2 rdzenie. Zamawiający wskazał, iż licencja ma obejmować 8 rdzeni. 

Stąd wniosek, zakładając zasady licencjonowania MS iż konieczny jest zakup 8szt wskazanych przez 

zamawiającego licencji. Dodatkowo zamawiający przy opisie wskazał ilość 2szt. czy Zamawiający przez 

to rozumie zakup 16szt licencji 2 rdzeniowych?? Czy licencje Beda przeznaczone na dwa serwery czy na 

jeden??? Jaka jest właściwa ilość zapotrzebowania na licencje. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w Wyjaśnieniach i modyfikacji SIWZ z dnia 07.03.2019 r. w punkcie 2 wyjaśnia, że 

oczekuje dwóch paczek licencji oprogramowania każda po 8 rdzeni. Oprogramowanie zostanie 

zainstalowane na dwóch niezależnych serwerach bazodanowych. 

6. Dotyczy części nr 7, poz. 1 – Tworzenie materiałów e-learning w standardzie SCORM oraz poz. 3 – 

Oprogramowanie do tworzenia materiałów e-learningowych 

W przypadku licencji wymienionej w poz. 3 Zamawiający wskazał przeznaczenie edukacyjne. Jakie jest 

przeznaczenie licencji z poz. 1 czy ma to być licencja dla edukacji czy rządowa?? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza licencje edukacyjne. Zamawiający modyfikuje zapisy w zał. 5.7 – 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na następujące: 

Stary uchylony zapis: 

poz. 1 – Tworzenie materiałów e-learning w standardzie SCORM 

Rodzaj licencji:   wieczysta, ESD, 1 stanowisko, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu 

bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych 

poz. 3 – Oprogramowanie do tworzenia materiałów e-learningowych 

Rodzaj licencji: EDU, wieczysta, ESD 

Nowy zapis: 

poz. 1 – Tworzenie materiałów e-learning w standardzie SCORM 

Rodzaj licencji: edukacyjna min. 48 m-cy, na urządzenie ESD, 1 stanowisko, pełna posiadająca wszystkie 

funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych 

poz. 3 – Oprogramowanie do tworzenia materiałów e-learningowych 

Rodzaj licencji: EDU, min. 48 m-cy, na urządzenie, ESD 

 

 

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

tworzenia struktur programistycznych: 

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień przesyłam w załączeniu dokument który trzeba będzie podpisać 

przed dostawą oprogramowania Mathcad. 

Czy Zamawiający akceptuje jego warunki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że akceptuje warunki licencji, jednakże dokument winien zostać przygotowany w 

języku polskim, bądź złożony z tłumaczeniem. 

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o 

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

023-049522. Zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.apsl.edu.pl, na której 

http://www.apsl.edu.pl/
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udostępniono specyfikację. Ponadto zostaną dołączona do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

będą stanowić jej integralną część. 

 

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

podlegające złożeniu na wezwanie: 

Zał. 1 – ujednolicony załącznik nr 5.7. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu – część 7 

 

 

 


