
 

          

 
 

 

 
 
 
 

dot. przetargu nieograniczonego na:  
Dostawa sprzętu IT na potrzeby doposażenie stanowisk i rozbudowy infrastruktury 
teleinformatycznej w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług 
publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w 
Raciborzu, nr sprawy 11/2022 - pytanie nr 2 

 
 

     Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła 
zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z 
wyjaśnieniami. 

 
W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam: 
 

„dotyczy postępowania nr 11-2022 - dostawa sprzętu IT na potrzeby doposażenie 
stanowisk i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu pn. 
Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu 
Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.  
 
Szanowni Państwo,   
 
            Działając w imieniu: (…) w związku z zapisami art. 135 ust 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r zwracam się z wnioskiem o udzielenie 
odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące treści SWZ w zakresie wymagań dotyczących 
załącznika nr 7 do SWZ  
 
1) Prosimy o informację jaką wersję Active Directory posiada Zamawiający w tej chwili? 
Prosimy o podanie dokładnej informacji (numeru wersji w postaci daty) oraz czy jest to 
wersja bazowa czy R2.  
ODP:  Nazwa systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2016 Standard 
Wersja 10.0.14393 Kompilacja 14393 
 
2) W ramach uruchomienia e-Usług Zamawiający wymaga wykonania „migracji usługi 
informatycznej Active Directory do najnowszej wersji 2019”. W chwili obecnej najnowszą 
wersją jest 2022 – czy Zamawiający wymaga konkretnie wersji 2019 czy może to być 
najnowsza wersja 2022?  

ODP:  Może to być najnowsza wersja Windows Server 2022 
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3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainstalował oraz wdrożył kontrolery usług 
katalogowych na istniejących serwerach wskazanych przez Zamawiającego – czy migracja 
usługi Microsoft AD może się odbyć przez aktualizację istniejących serwerów AD do 
najnowszej wersji czy raczej ma zostać wykonana nowa, czy ta instalacja AD i migracja do 
niej aktualnych ustawień i konfiguracji domeny?  

ODP:  Migracja może zostać wykonana poprzez aktualizację, pod warunkiem 
zachowania ciągłości pracy usług AD. 

 
4) W ramach instalacji dostarczanego sprzętu, Zamawiający oczekuje, że Wykonawca 
„rozpakuje sprzęt i zainstaluje na wskazanych stanowiskach, zamontuje oraz podłączy do 
istniejącej infrastruktury Zamawiającego”. Prosimy o informację czy w ramach tej usługi 
wszystkie nowe komputery mają zostać także podłączone do nowej domeny AD?  

  

ODP:  Komputery mają zostać przygotowane w taki sposób, aby zawierały komplet 
oprogramowania i konfiguracji dla komputerów które stosuje Zamawiający i mogły 
zostać podłączone do domeny AD (odpowiednia konfiguracja sieciowa w tym DNS). 
Podłączenie do domeny zostanie wykonane przez Zamawiającego podczas 
konfigurowania profilu użytkowników na poszczególnych komputerach. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisał: 
Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
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