
 

 

 

 

  

 
 

Słupsk, dnia 18 marca 2019 r. 

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku 
  76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a 
  
Nr TED 2019/S 023-049522 

Nr postępowania: 1/2019 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej zgodnie z postanowieniami art. 11ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych pn. „Zakup i dostawa oprogramowania do pracowni kształcenia praktycznego w 

AP w Słupsku” 

   

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

1. Dotyczy części nr 4, poz. 3 – Program odzyskiwania danych z urządzeń pracujących pod Microsoft 

Windows 

W zadaniu 4 poz. 3 Licencja Ontrack EasyRecovery Technician jest dostępna jedynie na okres 1 roku, 

proszę o wprowadzenie odpowiednich zmian do opisu przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że modyfikuje zapisy w zał. 5.4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na 

następujące: 

Stary uchylony zapis: 

Rodzaj licencji:   ESD, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek 

ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych 

Nowy zapis: 

Rodzaj licencji: min. na 1 rok, ESD, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez 

jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych 

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.02.2019 r. pod nr 2019/S 

023-049522. Zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.apsl.edu.pl, na której 

udostępniono specyfikację. Ponadto zostaną dołączone do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

będą stanowić jej integralną część. 

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ujednolicone w wyniku modyfikacji dokumenty, 

podlegające złożeniu na wezwanie: 

Zał. 1 – ujednolicony załącznik nr 5.4. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu – część 4 
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http://www.apsl.edu.pl/
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