
                             

 

    
 

 

Szczecin, dn. 03.08.2017r. 

 
 
Dotyczy: Zamówienia na zakup i dostawę oprogramowania w ramach projektu „Czas na zawodowców – 
wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” 

 

PYTANIE 1: Dot. cz ęści nr 8 – oprogramowanie Zend Studio Academic:  

Na stronie producenta: http://www.zend.com/en/products/studio/license-comparison stoi,  
Ŝe oprogramowanie Zend Studio jest dostępne za darmo do celów edukacyjnych. PoniŜej link 
umoŜliwiający rejestrację i pobranie oprogramowania: https://www.zend.com/en/products/studio/editions-
forms/academic-license-classroom-form 

1. Czy Zamawiającemu chodziło moŜe o wersję Personal albo o licencję komercyjną? 
 

Odp.: W zwi ązku, i Ŝ oprogramowanie w wersji edukacyjnej na dzie ń dzisiejszy jest bezpłatne 
Zamawiaj ący rezygnuje z zakupu  oprogramowania Zend Studio A cademic. 
 

PYTANIE 2: Dot. cz ęści nr 1 - Program antywirusowy na ka Ŝde stanowisko   

2. Czy naleŜy dostarczyć licencję komercyjną czy edukacyjną? 

Odp.: Nale Ŝy dostarczy ć licencj ę edukacyjn ą.   

 

PYTANIE 3: Dot. cz ęści nr 2 - Oprogramowanie do sporz ądzania kosztorysów 

3. Czy naleŜy dostarczyć licencję komercyjną czy edukacyjną? 

Uwaga – licencja edukacyjna posiada własny format katalogów normatywnych i nie współpracuje  
z katalogami z wersji komercyjnej. Więcej informacji o ograniczeniach na stronie: 
https://www.ath.pl/Product/norma-pro/wersja-edukacyjna 

Odp.: Prosz ę o dostarczenie wersji edukacyjnej z pełnymi mo Ŝliwo ściami wersji komercyjnej (m.in. 
ze wzgl ędu na potrzeb ę korzystania z pełnej bazy katalogów, wymiany danyc h z innymi programami 
do kosztorysowania oraz mo Ŝliwo ścią importu z PDF).  

 

PYTANIE 4:  Dot. części nr 3 - Oprogramowanie do prowadzenia małej firmy  

Zamawiający wymaga dostarczenia 6 licencji programu. 

4.      Czy w przypadku gdy jedna licencja programu umoŜliwia instalację na 3 PC to czy Zamawiający 
dopuści dostarczenie dwóch takich licencji? (tzn. 2 licencje dla 6 komputerów/uŜytkowników). 
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Odp.: NIE - prosz ę o dostarczenie 6 licencji stanowiskowych z  mo Ŝliwo ścią zakładania 
nieograniczonej liczby podmiotów bez potrzeby aktyw acji. 

 

PYTANIE 5: Dot. cz ęści nr 5 - Pakiet programów biurowych 

4. Czy przez pakiet programów biurowych naleŜy rozumieć dostateczną ilość programów by spełnić 
wszystkie wymogi? Np. przykładowy program biurowy Microsoft Office Standard nie zawiera modułu 
do tworzenia grafiki wektorowej i naleŜało by dołączyć np. oprogramowanie Corel, Ŝeby 
zadośćuczynić wymogom specyfikacji. 
 

Odp.: Tak, ma to by ć pakiet programów biurowych, czyli dostateczna ilo ść programów, by spełni ć 
wszystkie wymogi, tzn. je Ŝeli program w wersji Standard nie zawiera modułu do  tworzenia grafiki 
wektorowej, to nale Ŝało by doł ączyć np. oprogramowanie Corel, Ŝeby zado śćuczyni ć wymogom 
specyfikacji. 

 

PYTANIR 6: Dot. cz ęści nr 6  - Program do projektowania 

5. Czy naleŜy dostarczyć licencję komercyjną czy edukacyjną? 
 
Odp.:  NaleŜy dostarczy ć licencj ę edukacyjn ą. 

 

PYTANIE 7: Dot. cz ęści nr 7  -  Oprogramowanie 

6. Czy naleŜy dostarczyć licencję komercyjną czy edukacyjną? 
 
Odp.: Nale Ŝy dostarczy ć licencj ę edukacyjn ą.   

                  


