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ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania Akademickiego
Biura Karier i systemu Badania losów absolwentów”, nr postępowania: DZP-2624/2020.

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść
zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.
Dot. par. 1 ust. 1 pkt. 8)
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku udzielenia
licencji bezterminowej na nielimitowaną liczbę stanowisk dla Systemu w zakresie użytkowników
zewnętrznych tj. pracodawców, studentów, absolwentów (bez limitu na liczbę użytkowników) oraz
udzielenia licencji bezterminowej na nielimitowaną liczbę stanowisk dla Systemu w zakresie
użytkowników wewnętrznych tj. pracowników uczelni z limitem na 5 pracowników dla
oprogramowania standardowego Microsoft.
Prosimy ewentualnie o doprecyzowanie czy limit pięciu pracowników jest wystarczający.
Odpowiedź:
W zakresie użytkowników zewnętrznych tj. pracodawców, studentów, absolwentów - bez limitu,
w zakresie użytkowników wewnętrznych tj. pracowników uczelni - limit pięciu pracowników jest
wystarczający.
Dot. par. 1 ust. 1 pkt. 8)
Prosimy o informację czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku dostawy
Systemu opartego w części dedykowanej dla pracowników uczelni (pracowników Biura Karier) na
oprogramowaniu standardowym Microsoft licencjonowanym przez Microsoft na liczbę
użytkowników. W takim przypadku Wykonawca zapewni w ramach oferty bezterminową,
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nielimitowaną na liczbę stanowisk licencję na System (z wyłączeniem oprogramowania
standardowego) oraz zapewni dodatkowo licencje na oprogramowanie standardowe Microsoft dla
pięciu pracowników uczelni (pracowników Biura Karier i administratorów).
Zamawiający w przypadku zwiększenia liczby pracowników Biura Karier będzie miał prostą
i relatywnie tanią (uproszczone procedury zakupowe) możliwość dokupienia dodatkowych licencji
u dowolnego dystrybutora licencji Microsoft.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku dostawy Systemu opartego w części
dedykowanej dla pracowników uczelni (pracowników Biura Karier) na oprogramowaniu
standardowym Microsoft licencjonowanym przez Microsoft na wymienioną w punkcie 1 liczbę
użytkowników.

Sporządziła: Marzena Kopacka-Biculewicz
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