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 Warszawa, 26.04.2017 r. 

 

 

KOMUNIKAT nr 6 

 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 10/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest dostawa oprogramowania 

ANSYS lub równoważnego, wpłynęły pytania Wykonawców, na które Zamawiający na 

podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej ustawa pzp udziela następujących 

odpowiedzi do części nr I: 

 

Pytanie nr 1 

proszę o informację, w jakiej konfiguracji będą wykorzystywane dwie kupowane licencje 

oprogramowania Ansys HPC Pack lub oprogramowania równoważnego. 

Czy na każde z dwóch stanowisk będzie przypadała jedna licencja Ansys HPC Pack lub 

oprogramowania równoważnego, czy może też zaistnieć sytuacja, że obydwie licencje Ansys 

HPC Pack będą wykorzystywane przez tego samego użytkownika? Wówczas drugi z 

użytkowników nie będzie miał dostępu do Ansys HPC Pack.  

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, że musi być możliwość wykorzystania obydwu licencji Ansys HPC 

Pack lub oprogramowania równoważnego jednocześnie przez tego samego użytkownika na 

jednym stanowisku. 

 

Pytanie nr 2 

Czy jest możliwość połączenia dwóch 4-osobowych grup w jedną 8-osobową? 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

O jakich godzinach jest mowa w Komunikacie, lekcyjnych czy zegarowych? 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający informuje, że szkolenie obejmuje 120 godzin zegarowych na osobę. 

 

Pytanie nr 4 

Czy jest możliwość skrócenia zaproponowanej przez Instytut Lotnictwa liczby godzin zajęć 

praktycznych? 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Czy szkolenia mogą się odbyć w siedzibie Zamawiającego w odpowiednio przystosowanej 

do tego sali?  

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ. 
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Pytanie nr 6 

Gdyby szkolenia odbywały się w siedzibie Zamawiającego, czy Państwo byliby też w stanie 

zapewnić uczestnikom komputery na czas szkolenia?  

Dostarczenie licencji szkoleniowej leżałoby, oczywiście, w gestii Wykonawcy.  

 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ. 

 

 

 

 

 


