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Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

Zamawiający:  
Akademia Przedsiębiorczości spółka z o.o. 
ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce  
 

Starachowice, 02.04.2020 r. 

 
Informacja nr 5 dla Wykonawców 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na - Dostawę sprzętu 
komputerowego i oprogramowania na potrzeby  projektu „Kształcimy specjalistów- rozwój 
edukacji zawodowej dla Starachowic – II EDYCJA” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
 
 Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści 
szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.  
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. 
Wprowadzone zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Szczegółowej 
Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 
 
Pytania od Wykonawcy 1 z dnia 02.04.2020 r. 
 
Pytanie nr 1 
W odpowiedzi na pytania z dnia 31.03.2020 r. Zamawiający udzielił  odpowiedzi jako, że odpowiednimi 
wymaganiami dla pozycji określonej  jako "16. Oprogramowanie Microsoft Office Professional Plus 2019 
MOLP  AE – 16 licencji" jest "Microsoft Office 2019 Standard lub nowszy". Zapis taki jest błędny i 
powoduje, że Wykonawcy nie są w stanie złożyć  ofert podlegających równemu ocenieniu, gdyż w takiej 
sytuacji nie można jednoznacznie określić czy Zamawiający dopuści oprogramowanie w wersji Standard 
czy tylko Professional Plus. Program w wersji Professional Plus jest droższy i posiada większą 
funkcjonalność, m.in. program do zarządzania bazami danych, którego to nie posiada wersja  Standard. 
Stąd też podanie wersji Standard w wymaganiach pod wersją  Professional Plus powoduje sprzeczność i 
brak możliwości złożenia  ofert podlegających równej ocenie. Wnosimy zatem o jednoznaczne określenie, 
która wersja oprogramowania, Standard czy Professional Plus, jest wersją spełniającą minimalne 
wymagania Zamawiającego. 

 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP 
EDU – 16 licencji. 
W związku z powyższym wprowadza się zmiany w Szczegółowej Charakterystyce Przedmiotu 
Zamówienia - Załącznik nr 1 do Zaproszenia, w pozycji nr 16.  
 


