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Informacja nr 1 dla  Wykonawców 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

zadania pod nazwą: Pakiet oprogramowania zawierający aplikacje i 
usługi do pracy z grafiką, fotografią, wideo i stronami internetowymi 
na 27 stanowisk komputerowych w Instytucie Dziennikarstwa i 
Komunikacji Społecznej. 

 

Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ, i udziela na nie odpowiedzi 
w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i zmienia treść SIWZ w trybie 
art. 38 ust. 4. 
 
Pytanie nr 1 
Zamawiający wymaga aby zaoferowane oprogramowanie było kompatybilne z 
systemem Windows XP. Niestety ale żadne oprogramowanie spełniające 
wymagania nie będzie działać na tak starym systemie operacyjnym, które 
przestał być nawet wspierany przez producenta. Najstarszy system 
operacyjny na jakim może zadziałać oprogramowanie spełniające wymagania 
to Windows 7 z SP1. Wnosimy o zmianę wymaganego systemu na Windows 7 z 
dodatkiem SP1 lub nowszy. 
 
Odpowiedź nr 1 
W odpowiedzi na powyższe pytanie Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, 
że dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie 
akapitu 3: 
 
JEST: 

Oprogramowanie musi współpracować z systemem posiadanym przez Zamawiającego, czyli 
systemem operacyjnym MS Windows XP. 
 
ZMIENIA SIĘ NA: 

Oprogramowanie musi współpracować z systemem posiadanym przez Zamawiającego, czyli 
systemem Windows 7 z SP1 oraz wyższymi wersjami systemu Windows. 

Zamawiający przekazuje w załączeniu Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 6 -  
do SIWZ, zawierający powyższe zmiany. 

Działając w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i wysyła ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

Termin składania ofert:  do 30.10.2019. r. do godz. 10.00. 

Termin otwarcia ofert:  30.10.2019 r. o godz. 11:00. 
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