
 

 

 

 

Warszawa, 2015-04-20 

WZP.6151.16.2015 

2015-04344 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawa oprogramowania wraz z licencjami dla Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława 

Dubois 5A”, znak sprawy: WZP.6151.16.2015. 

 

 

W związku z wpłynięciem pytań i wniosków od Wykonawców dotyczących treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), na podstawie art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przytacza treść pytań  

i wniosków oraz udziela wyjaśnień. 

 

Pytanie 1  

Oprogramowanie Microsoft Visio Professional, 2013 – jaką wersją językową Zamawiający jest 
zainteresowany: polską, czy angielską? 

Czy Zamawiający dopuszcza zakup licencji komercyjnej, pudełkowej?  
 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia są licencje w języku polskim. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu licencji komercyjnych, pudełkowych pod warunkiem,  
że będą one spełniać wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

Pytanie 2 

Oprogramowanie Microsoft Project Professional 2013- jaką wersją językową Zamawiający jest 
zainteresowany: polską, czy angielską? 

Czy Zamawiający dopuszcza zakup licencji komercyjnej, pudełkowej?  



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia są licencje w języku polskim. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu licencji komercyjnych, pudełkowych pod warunkiem,  
że będą one spełniać wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

Pytanie 3 

Oprogramowanie Office 2013 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu oprogramowania 
Microsoft Office 2013 Home & Business PL ( T5D-01753) ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu Microsoft Office 2013 Home & Business PL, pod 
warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Dyrektor 

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

 

(-) Marcin Kędzierski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Banaś 

Dokument w postaci  elektronicznej opatrzony został  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 


