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Dotyczy: postępowania o zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego 
i oprogramowania. 
 
Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie 1:  
Wykonawca pyta: „Opis w punkcie 14-tym wprost wskazuje na jedynego producenta 
oprogramowania, gdzie cenę lepszą o kilkadziesiąt procent uzyskuje od producenta 
partner, który pierwotnie oprogramowanie sprzedał (traktowane jest to przez 
producenta jako przedłużenie licencji). Czy dopuszczą Państwo oprogramowanie 
producenta G-Data?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający w wymaganiach nie wskazuje na konkretnego producenta. 
 
Pytanie 2:  
Wykonawca pyta: „W punkcie 9-tym nie wskazują Państwo Modelu UPS do jakiego 
mają być przeznaczone baterie, proszę o wskazanie producenta i modelu.” 
  
Odpowiedź: Baterie/akumulatory 12V 7Ah przeznaczone do zasilacza UPS  Model UPS Ever 
Duo II Pro 1000. 
 
Pytanie 3:  
Wykonawca pyta: „W punkcie 3-cim nie ma określonej informacji na temat rodzaju 
oprogramowania Microsoft Office 365 (jakie są potrzebne składniki oprogramowania) i 
czasu, na jaki powinien być zaproponowany (licencje na to oprogramowanie są 
czasowe). Czy można zaoferować najuboższą wersję tego oprogramowania na jeden 
miesiąc?” 

Odpowiedź: Rodzaj oprogramowania to Office 365 A3 for faculty (zawierający aplikacje m.in.: 
Word, Excel, PowerPoint, Access, Teams ) - czas trwania licencji 12 miesięcy. 

Pytanie 4: 
Wykonawca pyta: „Odpowiedzi, których udzieliła OKE w Poznaniu istotnie zmieniają 
zestawienie sprzętu komputerowego i oprogramowania. W szczególności zestawienie 
zmieniło odpowiedź na pytanie 5-te, dotyczące braku wyrażenia zgody na obudowę 
Middle Tower. Nie określa to w żaden sposób, obudowy, jakiej Zamawiający wymaga, 
ponieważ Middle Tower jest nazwą zwyczajową i każdy producent stosuje inne nazwy 
obudów. Dodatkowo istotnie może je zmienić odpowiedź na punkt 3-ci niniejszych 
pytań. Czy w związku z tym Zamawiający zamierza zmienić Załącznik nr 1 z 
zestawieniem sprzętu komputerowego i oprogramowania?” 
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Odpowiedź: Zamawiający udzielając odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie nie zmienił 
zestawienia sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zamawiający w wymaganiach 
określił rodzaj obudowy jako typ desktop, czyli obudowę umożliwiająca korzystanie z niej w 
pozycji stojącej lub leżącej, w przeciwieństwie do obudowy tower, z której można korzystać 
tylko w pozycji stojącej. Konsekwentnie zatem skoro Zamawiający, odpowiadając na 
wcześniejsze pytanie nie dopuścił obudowy typu tower, nie ma potrzeby zmiany Załącznika 
nr 1. 
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