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        Szczecin 27.07.2020 r. 

AZ.2710.16.2020.2.MS 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 
wyrażonej w złotych kwoty 214 000 euro na: Dostawę oprogramowania dla Muzeum Narodowego w 
Szczecinie  

Odpowiedzi na pytania 

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania pn.: Dostawa oprogramowania dla Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w 
Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 562081-N-2020  z dnia 15.07.2020 r. Zamawiający na 
podstawie art. 38 ust. 2 oraz 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza odpowiedzi w 
siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej https://bip.muzeum.szczecin.pl/; 

 

Pytanie nr 1 

dotyczy zadania 3 

Proszę o podanie numeru VIP konta Adobe, do którego mają zostać dodane licencje w zadaniu nr 3. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści Siwz:   

SIWZ Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia pkt.3 wymagania szczegółowe – zadanie 3 
Rozbudowa posiadanych licencji pakietu graficznego – sztuk 4 – wymagania minimalne dodaje się 
w pkt.2: 

Lp. Wymagania minimalne 
1. Obróbka, oraz przygotowanie do archiwizacji i publikacji graficznych materiałów cyfrowych. 
2. Licencja 

Rozbudowa posiadanej licencji Adobe Creative Cloud All Apps 
Zamawiający posiada konto z numerem VIP Adobe:  CA73C0F1C0A323F277CA 
System operacyjny MacOS 

3. Dodatkowa ilość stanowisk: co najmniej cztery 
4.  Okres dostępności oprogramowania  co najmniej  do dnia 31.03.2022 

 

SIWZ Załącznik nr 3.III – formularz cenowo – przedmiotowy – parametry techniczne i inne 
wymagane przez zamawiającego zgodnie z opz – dodaje się w pkt.2: 
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PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z OPZ 

 
Rozbudowa posiadanych licencji pakietu graficznego – sztuk 4 

  
Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
zgodności 

parametrów * 
1 2 3 

1. Obróbka, oraz przygotowanie do archiwizacji i publikacji graficznych 
materiałów cyfrowych. 

 

2. Licencja 
Rozbudowa posiadanej licencji Adobe Creative Cloud All Apps 
Zamawiający posiada konto z numerem VIP Adobe:  
CA73C0F1C0A323F277CA 
System operacyjny: MacOS 

 

3. Dodatkowa ilość stanowisk: co najmniej cztery  
4. Okres dostępności oprogramowania co najmniej do dnia 31.03.2022  
 Nazwa oprogramowania   

 

Pytanie nr 2  

Zamawiający w punkcie II. 7) nie dopuszcza składania ofert częściowych, natomiast w punkcie III.A 
dopuszcza. Wnoszę o ujednolicenie zapisów. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści Siwz:   

SIWZ rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia pkt.7 otrzymuje nowe brzmienie: 

7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

 

 

 

                                                                                             …………………………………………………………. 


