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Wszyscy uczestnicy postępowania  

DZI/03/2020 

dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie 3-poziomowego szkolenia administrowania serwerami w jednostkach 
ochrony zdrowia dla 4-osobowej grupy specjalistów IT (każdy poziom – 5 dni szkolenia) współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 
 

Szanowni Państwo, 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Zapytania 

cenowego wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

 

Uczestnik 1 

Pytanie 1 

W Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wskazał zakres tematyczny szkoleń, które zamierza zrealizować, tj.   
Poziom 1: Szkolenie - Instalacja, przechowywanie i obliczenia w Systemie operacyjnym Jednostki Ochrony Zdrowa,  
Poziom 2: Szkolenie - Zarządzanie siecią w systemie Serwerowym Jednostki Ochrony Zdrowia 
Poziom 3: Szkolenie - Zarządzanie tożsamością w Systemie Serwerowym Jednostki Ochrony Zdrowia 
Zakres tematyczny w/w szkoleń odpowiada programowi autoryzowanych przez firmę Microsoft szkoleń, tj.: 

 MS-20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 

 MS-20741 Networking with Windows Server 2016 

 MS-20742 Identity with Windows Server 2016 
Jednocześnie Zamawiający wymaga aby każdy trener, prowadzący szkolenia posiadał certyfikat uprawniający do prowadzenia 
szkoleń autoryzowanych przez producenta w zakresie tematyki szkolenia. 
W związku z tym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający wymaga aby szkolenia realizowane w ramach zamówienia były 
autoryzowane przez firmę Microsoft. 
Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 2  

W  Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wskazał, że każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnione materiały 
szkoleniowe/prezentacje w języku polskim i litewskim lub angielskim. 
Firma Microsoft udostępnia materiały szkoleniowe do swoich autoryzowanych szkoleń tylko w języku angielskim. W związku z 
tym, jeżeli Zamawiający będzie wymagał realizacji szkoleń z autoryzacją Microsoft, zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający 
zaakceptuje zapewnienie uczestnikom szkoleń, autoryzowanych materiałów szkoleniowych Microsoft, sporządzonych w języku 
angielskim. 
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje autoryzowane materiały w języku angielskim, natomiast własne prezentacje / 

materiały dydaktyczne / materiały szkoleniowe oferenta, wykorzystywane w trakcie szkolenia, mają być przygotowane 

w języku polskim oraz litewskim. 

 

Pytanie 3 

W  Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wskazał również, że Wykonawca na min. 7 dni przed terminem danego 
szkolenia przedłoży Zamawiającemu treść materiałów szkoleniowych/prezentacji. 
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę dodatkowego egzemplarza materiałów 
szkoleniowych, czy np. tylko wykazu zagadnień omówionych w materiałach szkoleniowych. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia we wskazanym terminie własnych prezentacji /materiałów 

dydaktycznych / materiałów szkoleniowych oferenta wykorzystywanych w trakcie szkolenia. 
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