KRAJOWA SZKOŁA
SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
ul. Przy Rondzie 5
31-547 Kraków
Numer sprawy: BD-V.2611.50.2020

Kraków, 03 lutego 2021 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury – 8 części”.

26 i 27 stycznia 2021 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej jako „Pzp”) Zamawiający udziela
odpowiedzi, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje
zmiany treści SIWZ.
Pytanie 1
Pytanie dotyczy części 1.
Oprogramowanie "Adobe Creative Suite 6 Master Collection PL z wieczystą licencją"
zostało wycofane przez producenta kilka lat temu i nie jest już legalnie dostępne
na rynku. Odpowiednikiem jest Adobe Creative Cloud All Apps z licencją ograniczoną
czasowo od 12 do 48 miesięcy dla wersji edukacyjnej i od 12 do 36 miesięcy dla wersji
rządowej i komercyjnej.
Wnoszę o dopuszczenie oprogramowania Adobe Creative Cloud All Apps oraz podanie
czasu na jaki miałaby obowiązywać licencja
Odpowiedź
W związku z brakiem dostępności na rynku oprogramowania będącego przedmiotem
zamówienia w części I pkt. 3 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia
dot. pakietu oprogramowania do obróbki graficznej oraz do przygotowywania projektów
opisanego w załączniku 2 A do SIWZ dla części I pkt. 3. Opis przedmiotu zamówienia dla
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części I pkt 3 został zaktualizowany w załączniku 2 A do SIWZ. Zamawiający udostępnia
ujednolicony uwzględniający wprowadzone zmiany załącznik 2 A do SIWZ (NOWY).
Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 B do SIWZ dla części I 3
-warunki równoważności. Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik nr 2 B do
SIWZ cześć I 3 warunki równoważności (NOWY) Adobe cloud .
Pytanie 2
Prosimy o udzielenie odpowiedzi odnośnie części I.
I4 - zamawiający oczekuje licencji edukacyjnej Win 10 pro- taka licencja niestety nie istnieje,
jako samodzielny produkt sprzedawany bez sprzętu komputerowego. prosimy o wyjaśnienie
jaki produkt ma na myśli Zamawiający: licencja edukacyjna jako upgrade posiadanej licencji
np win 7,8 czy jako nowy produkt win 10 pro OEM lub BOX?
I7 W tym przypadku producent proponuje dwa rozwiązania: licencja na rdzeń lub na serwer,
prosimy o doprecyzowanie którego produktu potrzebuje Zamawiający: na rdzenie czy na
serwer?
Odpowiedź
1) Część I 4 - System operacyjny: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia
jest licencja edukacyjna, wersja UPGRADE z poprzednio posiadanych systemów tj.
Windows 7 oraz Windows 8.
2) Część I 7- System zarządzania bazą danych: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem
zamówienia licencja edukacyjna, licencjonowanie na rdzeń procesora (co najmniej na 2
rdzenie) dla każdej zaoferowanej sztuki. Warunki licencji muszą zezwalać na korzystanie
z oprogramowania na fizycznych serwerach posiadających procesor po 16 rdzeni
(16

Core)

obsługujących

środowisko

wirtualne

oraz

przeniesienie

licencji

oprogramowania na inny fizyczny serwer obsługujący środowisko wirtualne.
Opis przedmiotu zamówienia dla części I pkt. 4 oraz pkt. 7 został zaktualizowany
w załączniku 2 A do SIWZ. Zamawiający udostępnia ujednolicony uwzględniający
wprowadzone zmiany załącznik 2 A do SIWZ (NOWY).
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Pytanie 3
Dot. I3- podana przez Zamawiającego licencja nie jest udostępniana przez Producenta od 8
lat. Obecnie jej równoważnością jest Adobe CC tylko w wersji czasowej. Proszę o określenie
na jaki okres ma być dostarczona licencja: od 1 do 48 miesięcy. Proszę również o informację
czy ma być to licencja na użytkownika czy na urządzenie?
Odpowiedź
W związku z brakiem dostępności na rynku oprogramowania będącego przedmiotem
zamówienia w części I pkt. 3 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia
dot. pakietu oprogramowania do obróbki graficznej oraz do przygotowywania projektów
opisanego w załączniku 2 A do SIWZ dla części I pkt. 3. Opis przedmiotu zamówienia dla
części I pkt 3 został zaktualizowany w załączniku 2 A do SIWZ. Zamawiający udostępnia
ujednolicony uwzględniający wprowadzone zmiany załącznik 2 A do SIWZ (NOWY).
Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 B do SIWZ dla części I 3 warunki równoważności. Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik nr 2 B do SIWZ
cześć I 3 warunki równoważności (NOWY) Adobe cloud .
Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa 23 lutego 2021 roku
o godz. 10:00
Rozdział 12 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiana została wytłuszczona):
1) Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem:
http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/ do 23 luty 2021 r. do godz. 10:00.
Wynikiem powyższych zmian jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią jej
integralną część.

Dyrektor
Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury
sędzia

Dariusz Pawłyszcze
/pismo podpisane podpisem elektronicznym/
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