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Dotyczy: przetargu na dostawę 25 sztuk licencjonowanego oprogramowania biurowego 
niezbędnego do przeprowadzenia zajęć w szkołach gimnazjalnych w ramach projektu „Krok  
w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich 
gimnazjów w latach 2011-2013”, ogłoszonego w dniu 24.01.2013r. na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień 
Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 34548– 2013). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłamy odpowiedz jaka została udzielona  
w związku z przesłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):  
 
Pytanie:     „Witam 

Dotyczy: 
34548-2013 Przetarg nieograniczony na dostawę 25 sztuk licencjonowanego 
oprogramowania biurowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć w szkołach 
gimnazjalnych w ramach projektu „Krok w lepsze jutro (...)" 

Czy dopuszcza się 25 licencji typu: 
- Academic Open - Otwarta Licencja Microsoft dla Edukacji - OfficeStd 2013 SNGL OLP NL 

Acdmc 

Jest to najtańsze oprogramowanie Microsoft Office specjalne dla dla jednostek 
edukacyjnych. 

W ramach powyższego rozwiązania szkoły otrzymałyby licencje na oprogramowanie : 
- Microsoft Word 2013 - to najpopularniejszy na świecie i ceniony od wielu lat program 

służący do edycji tekstu. Wszechstronny i łatwy w obsłudze, niezbędny do tworzenia 
dokumentów tekstowych zarówno w profesjonalnym, jak i domowym użytku. 

- Microsoft Excel 2013 - jest to cieszący się ogromnym uznaniem kompleksowy arkusz 
kalkulacyjny. Sprawdza się nie tylko w niewielkich biurach, ale również w firmach 
zajmujących się branżą analityczną i księgowością. 

- Microsoft PowerPoint 2013 - to narzędzie przeznaczone do tworzenia pokazów slajdów, 
pozwalające przekazywać informacje w sposób uporządkowany i jasny dla odbiorców, 
zwłaszcza podczas wykładów czy konferencji. Jest jednym z najchętniej kupowanych 
programów w tej dziedzinie. 

- Microsoft Outlook 2013 - jest to aplikacja służąca do obsługi poczty elektronicznej, 
wyposażona również w ułatwiającą pracę funkcję organizera i kalendarza. Pozwala także 
na korzystanie z serwera Exchange(umożliwiającego komunikację zespołową w firmie) 
oraz platformy współpracy grupowej (ułatwiającą komunikację z osobami spoza firmy, 
partnerami). Poza tym program zawiera czytnik RSS i współdziała z urządzeniami 
zewnętrznymi np. faksem. 

Zalety powyższego rozwiązania: 
- budżet zdecydowanie mniejszy (tylko ok. 30-40% ceny MS Office 2010 dla 

użytkowników Domowych i Małych Firm PL BOX) 
- możliwość używania poprzednich wersji np. 2010, 2007 
- licencja dożywotnia 

Minusy 
- szkoła nie otrzymuje nośnika z instalacją (musi ściągnąć z witryny Microsoft klucze 

licencyjne i pakiet oprogramowania oraz nagrać na DVD lub pendriva) 
- szkoła nie otrzymuje książeczki (tak jak w przypadku BOX) 

Szczegóły: http://www.microsoft.com/poland/edukacja/molp/default.aspx.” 
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Odpowiedź:   Zamawiający informuje, iż dopuści każde rozwiązanie które będzie spełniało opis zawarty 
w SIWZ, w tym również rozwiązania równoważne do wskazanego produktu. Ponadto 
Zamawiający, informuje że nie może potwierdzić czy powyższy produkt tj. Academic 
Open - Otwarta Licencja Microsoft dla Edukacji - OfficeStd 2013 SNGL OLP NL Acdmc 
spełnia warunek równoważności, który został szczegółowo opisany przez 
Zamawiającego w pkt. III SIWZ, gdyż to na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
udowodnienia, że zaoferowany produkt równoważny spełnia minimalne wymagania 
techniczne. Jednocześnie Zamawiający oczekuje dostawy produktu na nośniku 
umożliwiającym instalację oprogramowania wraz z licencją. Na powyższe zgodnie  
z wzorem umowy Wykonawca ma 21 dni od dnia podpisania umowy. 
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