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WSZYSCY WYKONAWCY

Pytanie nr 1/Zmiana nr 1 do SIWZ do postepowania nr KZSU.ZP.P.4.2019

Pytanie nr 1
W zadaniu nr 1 Zamawiający wymaga oprogramowania Adobe Creative Suite z licencją wieczystą.
Oprogramowanie Adobe Creative Suite od kilku lat nie jest legalnie dostępne z licencją wieczystą,
a ze względu na zmiany, wprowadzone w maju tego roku, spowodowane możliwością roszczeń
prawnych, w przypadku użytkowania oprogramowania starszego niż dwie ostatnie wersje
programów Adobe dostępnych w ramach subskrypcji Creative Cloud, nie jest już możliwe
zainstalowanie programów dostępnych w ramach pakietu Creative Cloud starszych niż dwie
ostatnie wersje w tym wersji CS - Creative Suite. Producent przeszedł na model subskrypcyjny i w
tym momencie oferuje oprogramowanie z licencją od 12 do 48 miesięcy w przypadku licencji
edukacyjnej. Wnosimy o dopuszczenie oprogramowania Adobe w formie subskrypcji i podanie
wymaganego czasu jej trwania, gdyż w przeciwnym wypadku żaden z Wykonawców nie będzie
stanie przedstawić oferty w tej części postępowania.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców pakietu oprogramowania
Creative Cloud dla instytucji edukacyjnych na okres 4 lat lub równoważnego. W związku z
powyższym zgodnie z Art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2A –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
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Pakiet oprogramowania Adobe Creative Cloud wersja edukacyjna lub równoważny - 15 sztuk/stanowisk
Poz. Opis wymagania

Wymagania minimalne
Pakiet oprogramowania Adobe Creative Cloud wersja edukacyjna lub równoważny

1.

Wersja językowa

polska

2.

Nazwa pakietu oprogramowania

Oprogramowanie Adobe Creative Cloud w najnowszej dostępnej wersji, które jest kompleksowym
zestawem narzędzi do projektowania zawartości drukowanej i publikowania materiałów cyfrowych.

3.

Typ licencji

edukacyjna

4.

Okres licencji

4 lata

5.

Rodzaj licencji

subskrypcja

6.

System operacyjny

co najmniej Windows 7

Zawartość pakietu

program Adobe Photoshop CS6 lub równoważny do tworzenia grafiki rastrowej,
program Adobe Illustrator CS6 lub równoważny do tworzenia i edycji precyzyjnych ilustracji,
program Adobe InDesign CS6 lub równoważny do składu publikacji, takich jak: pliki do druku, PDF,
HTML, eBooki i inne,
program Adobe Acrobat X Pro lub równoważny, który pozwala komunikować się i współpracować za
pośrednictwem formatu PDF, a także umożliwia łatwą konwersję danych z wielu rodzajów aplikacji
do PDF,
menedżer plików multimedialnych Adobe Bridge CS6 lub równoważny, który pozwala na ich
organizację, przeglądanie i lokalizowane,
program Adobe Media Encoder CS6 lub równoważny, który pozwala zautomatyzować proces
tworzenia wielu plików źródłowych przy użyciu różnych ustawień kodowania

7.
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