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MCLChPiG –Gr.IV A/15PN/2016 
 

Otwock, dn. 11.10.2016r 
 
 
 
 

Dotyczy :Zapytania ofertowego na dostawy licencji, dysków i drukarek, znak sprawy 15 
/PN/2016   
 
Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : 
  
1. Czy wykonawca miałby podłączyć wszystkie hosty (250) do uruchomionej domeny? 
Odpowiedź Zamawiającego :Nie, zamawiający podłączy stacje robocze we własnym 
zakresie. Wykonawca powinien podłączyć 15 wzorcowych stacji z Windows 7 Pro i XP Pro i 
po przeszkoleniu personelu sekcji informatycznej pozostawić instrukcję (procedurę krok po 
kroku). 
 
2. Czy profile lokalne na stacjach roboczych miałby być migrowane do profili domenowych 
założonych na komputerach? 
Odpowiedź Zamawiającego Nie, wykonawca prosi jedynie o ujęcie przenoszenia danych do 
profili domenowych w szkoleniu. 
 
3. Czy firma miałaby zakładać konta w domenie? Jeśli tak, to ile tych kont? 
Odpowiedź Zamawiającego Tak, wykonawca powinien założyć konta wzorcowe (10 kont 
plus 3 grupy) np: administracyjne (główny administrator), lekarza(użytkownik), oraz konta 
dla administratorów (3 osoby) i grupy. 
 
4. Czy w przypadku podłączania stacji roboczych będzie dostęp do komputera w danym 
terminie (W przypadku szpitali, pracownicy często odmawiają dostępu do komputer, gdyż na 
nim pracują)? 
Odpowiedź Zamawiającego Tak, w przypadku podłączania stacji roboczych będzie 
zapewniony dostęp do komputera we wskazanym terminie. 
 
5. Czy brana jest pod uwagę konfiguracja zasobów sieciowych i przypisanie uprawnień do 
nich dla użytkownika? 
Odpowiedź Zamawiającego Tak, dla użytkowników utworzonych na potrzeby szkoleniowe 
należy skonfigurować przykładowe zasoby sieciowe w celach demonstracyjnych. 
 
6. Czy wycena ma uwzględniać reinstalację systemów na stacjach roboczych? 
Odpowiedź Zamawiającego Nie, zamawiający nie przewiduje reinstalacji systemów na 
stacjach roboczych, wycena nie powinna obejmować reinstalacji. 



 
7. Czy Szpital posiada skonfigurowane Active Directory? 
Odpowiedź Zamawiającego Nie, szpital nie posiada skonfigurowanego AD. 

8. Czy instalacja Kontrolera domeny jest nową instalacją, czy być może mieli Państwo na myśli 
migrację obecnych ustawień? 
Odpowiedź Zamawiającego Nowa instalacja. 
 
9. Czy stacje robocze są przyłączone już do istniejącej domeny ? Czy w ramach usługi jesteśmy 
zobowiązani do podłączenia do domeny: 150 szt  
Windows 7 Professional, 100 szt Windows XP Professional? 
Odpowiedź Zamawiającego Nie - stacje robocze nie są podłączone do żadnej domeny.  
Zamawiający nie wymaga podłączenia wszystkich stacji do nowo utworzonego kontrolera domeny. 
Wymagane jest jedynie podłączenie kilku stacji roboczych (do 15 szt) w celach demonstracyjnych i 
przedstawienie procesu podczas szkolenia. 
 
10. Czy możliwa jest praca zdalna ? Jeśli tak, to w jakim zakresie? 
Odpowiedź Zamawiającego Instalacja serwera Windows 2012 i konfiguracja kontrolera domeny 
powinna odbyć się w siedzibie u zamawiającego. Praca zdalna jest możliwa ale w ograniczonym 
zakresie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl  


