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WYJAŚNIENIE NR 1 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 

214 000 EUR pn. Wybór podmiotu obsługującego realizację zakupu oraz 

dostawę rocznych licencji subskrypcyjnych (wraz z dwoma kolejnymi rocznymi 

odnowieniami): Microsoft 365 dla 1570 pracowników i nieograniczonej liczby 

studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach umowy Campus & School, 

rejestracji: Enrollment for Education Solutions wraz z dostępem do 

oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla wszystkich jednostek 

organizacyjnych Zamawiającego 
 

Do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ: 

 

Pytanie 1: 

Zamawiający określa przedmiot zamówienia jako: Dostawa rocznych licencji subskrypcyjnych 

Microsoft 365 dla 1570 pracowników i nieograniczonej liczby studentów Uniwersytetu Szczecińskiego 

w ramach umowy Campus & School, rejestracji: Enrollment for Education Solutions wraz z dostępem 

do oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla wszystkich jednostek organizacyjnych 

Zamawiającego. 

Zgodnie z oficjalnym dokumentem Microsoft - Postanowienia dotyczące Produktów 1 grudnia 2020 r., 

który określa warunki licencjonowania producenta w przypadku licencji 5XS-00001 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr przelicznik darmowych licencji 

dla studentów wynosi 15 (tabela na stronie 139, polska nazwa produktu: Aplikacje Microsoft 365 dla 

przedsiębiorstw). Oznacza to, że w przypadku zakupu 1570 licencji dla wykładowców Zamawiający ma 

prawo do maksymalnie 23 550 darmowych licencji dla studentów (5XS-00002 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr w/Faculty). W związku z 

powyższym prosimy o usunięcie zapisu mówiącego o licencjach dla nieograniczonej liczby studentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dostosowuje zapisy dotyczące ilości licencji dla Studentów do Postanowień Dotyczących 

Produktów Microsoft dla Licencji Grupowych z dnia 1 grudnia 2020 roku. Zgodnie z tym dokumentem 

stosunek licencji płatnych dla Pracowników do benefitowych dla Studentów wynosi 1:15. W związku z 

tym Zamawiający usuwa zapis dotyczący nieograniczonej liczby studentów i podaje w tym miejscu 

liczbę studentów: 12500 kształcących się na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Nowy zapis przyjmuje następujące brzmienie: 

Dostawa rocznych licencji subskrypcyjnych Microsoft 365 dla 1570 pracowników i 12500 studentów 

Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach umowy Campus & School, rejestracji: Enrollment for 

Education Solutions wraz z dostępem do oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla 

wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 

 

 

 



Pytanie 2: 

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający podaje następujące ilości licencji: 

5XS-00001 M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 1570 szt. 

5XS-00002 M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr w/Faculty 12 500 szt. 

Jednocześnie Zamawiający umieszcza wymaganie, aby: „W ramach powyższych licencji Uniwersytet 

Szczeciński musi uzyskać licencję uprawniającą do instalacji pakietów oprogramowania biurowego na 

wszystkich komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach, smartfonach należących do 

Zamawiającego oraz na prywatnych komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach pracowników i 

studentów (prawo do instalacji oprogramowania przez użytkownika na minimum 5 urządzeniach). 

Zgodnie z zasadami licencjonowania Microsoft w ramach każdej zakupionej licencji 5XS-00001 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr użytkownik, do którego ta licencja 

jest przypisania może zainstalować aplikację na maksymalnie 5 komputerach, 5 tabletach i 5 

urządzeniach mobilnych. Ta sama zasada dotyczy licencji 5XS-00002 M365AppsForEnterpriseEDU 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr w/Faculty. 

Aby Zamawiający mógł zainstalować pakiety oprogramowania zgodnie z wpisanym wymaganiem musi 

zakupić odpowiednią liczbę licencji. Wykonawcy nie posiadają informacji o infrastrukturze sprzętowej 

Zamawiającego oraz przypisaniu urządzeń do użytkowników by móc określić na ilu komputerach 

Zamawiający może zainstalować oprogramowanie. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie 

słowa wszystkich z opisu wymagania. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentem  Postanowienia Dotyczące Produktów Microsoft dla Licencji Grupowych z 1 

grudnia 2020 roku, każdy użytkownik z przypisaną licencją Microsoft 365 (Pracownik, Student) może 

aktywować oprogramowanie w maksymalnie pięciu równolegle działających Środowiskach Systemu 

Operacyjnego w celu korzystania lokalnego lub zdalnego. Może też używać oprogramowanie Microsoft 

365 na maksymalnie pięciu smartfonach i maksymalnie pięciu tabletach. 

W związku z powyższym Zamawiający dostosowuje poniższy zapis do Postanowień Dotyczących 

Produktów Microsoft dla Licencji Grupowych z dnia 1 grudnia 2020 roku. 

„W ramach powyższych licencji Uniwersytet Szczeciński musi uzyskać licencję uprawniającą do 

instalacji pakietów oprogramowania biurowego na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach, 

smartfonach należących do Zamawiającego oraz na prywatnych komputerach, laptopach, tabletach i 

smartfonach pracowników i studentów (prawo do instalacji oprogramowania w maksymalnie pięciu 

równolegle działających Środowiskach Systemu Operacyjnego w celu korzystania lokalnego lub 

zdalnego oraz na 5 smartfonach i 5 tabletach)” 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

…………………………….. 
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