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Znak sprawy: ZZT/05/2020    

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający  przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od 

Wykonawców. 

Pytanie nr 1 

W zakresie część 3: proszę o informację, jaki to ma być office 365? 

Odpowiedz nr 1 

Zamawiający wymaga dostawy licencji Microsoft 365 Business Premium.  

 

Pytanie nr 2 

Czy dopuszczalne jest, aby komputer posiadał obsługę maksymalnie do 2 monitorów przez port HDMI 

oraz DisplayPort? 

Odpowiedz nr 2 

Tak, zamawiający dopuszcza aby komputer posiadał obsługę maksymalnie do 2 monitorów przez HDMI 

oraz DisplayPort. 

 

Pytanie nr 3 

Czy dopuszczalna jest zmiana konfiguracji portów USB na: 6 portów USB z czego 2 w konfiguracji USB 

3.2 Gen 1 (oczywiście wstecznie kompatybilne z USB 3.0)? 

Odpowiedz nr 3 

Tak, Zamawiający dopuszcza konfigurację portów USB na: 6portów USB z czego 2 w konfiguracji USB 

3.2 Gen.1 



Pytanie nr 4  

Dotyczy Część nr 3 - zakup i dostawa licencji oprogramowania komputerowego Microsoft. 

Jaki rodzaj licencji na Microsoft Office 365, bo są aż 4 rodzaje : 

Microsoft 365 Business Basic 

Microsoft 365 Business Standard 

Microsoft 365 Business Premium 

Aplikacje Microsoft 365 

Odpowiedz nr 4 

Odpowiedź jak na pytanie nr 1 

 

Jednocześnie Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską, i zgodnie z zapisami ogłoszenia 

o zamówieniu i rozdziału IV i V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), w załączniku nr 6 

do siwz zmienia nazwę Części nr 3 z „Dostawa serwerów, przełączników sieciowych i oprogramowania 

do serwerów” na  „Zakup i dostawa licencji oprogramowania komputerowego Microsoft”.  

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian. 

 

 


