
 

 

 

 

  

 
 

Słupsk, dnia 6 maja 2019 r. 

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku 
  76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a 
  
Nr TED 2019/S 062-143398 

Nr postępowania: 323/2019 

 

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 2 poz. 11 postępowania: Oprogramowanie do analizy i badań elektron. nośników danych. 

Część 2- Zakup i dostawa oprogramowania różnego 

Pkt 11 oprogramowanie do analizy i badań elektron. nośników danych 

Większość specjalistycznego oprogramowania do analizy i badań elektronicznych nośników danych 

posiada jako główny język interfejsu: język angielski 

Bardzo rzadko producenci tego typu oprogramowania używają innych wersji językowych. 

Czy Zamawiający dopuść język interfejsu:  angielski ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza język interfejsu angielski. Zamawiający modyfikuje zapisy w zał. 5.2 – do SIWZ 

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) na następujące: 

Stary uchylony zapis: 

Język interfejsu: polski 

Nowy zapis: 

Język interfejsu: polski lub angielski 
 

2. Dotyczy części 6 poz. 8 postępowania: Program do zdalnego zarządzania komputerem. 

Część 6 - Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 4 

Pkt. 8 program do zdalnego zarządzania komputerem 

TeamViewer od kilku lat sprzedawany jest wyłącznie jako roczne subskrypcje. 

W opisie cech programu jest zapis m.in. licencja wieczysta (dożywotnia) 

Prosimy o wykreślenie tej cechy jako sprzecznej z opisem rodzaju licencji: min.1-roczna, ESD 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla sprzeczny zapis. Zamawiający modyfikuje zapisy w zał. 5.6 – do SIWZ 

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) na następujące: 

Stary uchylony zapis: 
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-  licencja wieczysta (dożywotnia) 

Rodzaj licencji: min.1-roczna, ESD  

Nowy zapis: 

-  licencja wieczysta (dożywotnia) 

Rodzaj licencji: min.1-roczna, ESD  

 

 

Z uwagi na treść udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzone modyfikacje treści Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert w niniejszym 

postępowaniu: 

1) pkt. 18.1. SIWZ otrzymuje brzmienie 

„Ofertę należy złożyć do dnia 17.05.2019 r.  do  godz. 13:00.”; 

2) pkt 18.2.  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.05.2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Akademii 

Pomorskiej przy ul. Arciszewskiego 22a, sala 59 (sala Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego) (I 

piętro) poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez 

odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.”. 

 

Powyższa modyfikacja powoduje konieczność zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.03.2019 r. pod nr 2019/S 062-

143398. Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.apsl.edu.pl, na 

której udostępniono specyfikację. Ponadto zostanie dołączona do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. 

 

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

podlegające złożeniu na wezwanie: 

Zał. 1 – ujednolicony załącznik nr 5.2. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu – część 2. 

Zał. 2 – ujednolicony załącznik nr 5.6. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu – część 6. 
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http://www.apsl.edu.pl/

