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Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41: 02.05.2013 r.

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa
        urządzeń komputerowych i oprogramowania dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

znak postępowania: NZ-RI/ I/PN/06/13

TREŚĆ ZAPYTAŃ nr 1-2 WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniu
26.04.2013 r. wpłynęły niżej wymienione pytania dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w zakresie części nr 2 zamówienia.
Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania w wersji nowszej lub w wersji
wyższej niż wyszczególnione w zamówieniu przetargowym.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1
Tak, dopuszcza się, pod warunkiem, że oprogramowanie to będzie działało na platformach
systemowych MS Windows 8/7/XP.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dostawy oprogramowania w jednym terminie (do 30
dni od podpisania umowy), z zastrzeżeniem, że licencje zamawiane w punktach 5 i 6, będą
ważnie w terminie wymaganym tzn. od 01.08.2013
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2
Tak, dopuszcza się wykonanie dostawy oprogramowania Symantec Endpoint Protection PL – szt
6  i Symantec Endpoint Protection PL – odnowienie – szt 130 w jednym terminie tj. 30 dni od
podpisania umowy pod warunkiem rozpoczęcia ważności tych licencji od dnia 01.08.2013 r.

Zamawiający informuje, że w z odpowiedzi na zadane pytania zmienił treść SIWZ.
Zmianę SIWZ nr 1 udostępniono w pliku do pobrania nr 5, a jednolite teksty załączników
nr 5-10 do SIWZ w brzmieniu ustalonym przez zmianę SIWZ nr 1 w formacie DOC
udostępniono w pliku do pobrania nr 9.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ nr 1  są wiążące dla Wykonawców.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 09.05.2013 r. o godz. 12:00

Gdynia, dnia 02.05.2013 r.                                                  DYREKTOR
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