
FILHARMONIA
im. MieczysJawa Kartowicza

w Szczecinie
70-455 Szczecin, pi. Armii Krajowej 1 Szczecin, dnia 14.07.2014r.
NIP 851-031-19-73, Regon 000280488

Do Wykonawcow

Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, na ,,Dosfawa roznego sprzefu komputerowego wraz z
oprogramowaniem i licencjami dla Filharmonii im. Mieczystawa Kartowicza w
Szczecinie".

•

znaksprawy: L.Dz. SG/591/VII/2014, dalej jako ,,Post?powanie".

Zamawiaj^cy - Filharmonia im. M. Kartowicza w Szczecinie - przekazuje ponizej pytania
wniesione w Postepowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Termin wykonania zamowienia.
ZamawiajQcy wymaga wykonania zamowienia w cia^gu 15 dni od dnia zawarcia
umowy. Czas oczekiwania na zamawiany sprz$t z fabryki producenta przekracza
15 dni, dodatkowo Zamawiajqcy wymaga rzetelnej instalacji, konfiguracji,
oraz testow powdrozeniowych opisanych w zaiaczniku nr 2 do SIWZ w punkcie
11. Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajqcy wydfuzy czas na wykonanie
zamowienia do 30 dni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedz
Zamawiaja_cy wydtuza czas na wykonanie zamowienia do 24 dni od dnia zawarcia
umowy.

Pytanie 2
Pakiet dodatkowego oprogramowania
W zataczniku nr 2 do SIWZ tabela punkt 10 Zamawiajqcy okreslil ilosci
pakietow dodatkowego oprogramowania i oznaczyt pakiet podpunktami a, b, c, d,
e, f, g (siedem rodzajow oprogramowania). W tym samym zatqczniku w
szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia w pkt. 10 Zamawiajqcy zrezygnowat

• z oznaczenia podpunktami i zamiescit tylko szesc opisow oprogramowania
(zdalna konsola administracyjna to integralna czesc oprogramowania
antywirusowego), dodatkowo nie podajqc ilosci w przypadku programu do edycji
i tworzenia zapisu nutowego (z polskq naktadkqj^zykowaj. Zwracamy s/e z
prosbq o doprecyzowanie tych zap/sow.



Odpowiedz

Prawidbwe oznaczenie podpunktami i ilosci oprogramowania to:

a) Oprogramowanie antywirusowe minimalne wymagania sprz§towe - SOszt.
b) Program do edycji i tworzenia zapisu nutowego (z polska^ naktadkaj^zykowaj - 13szt.
c) Program graficzny do intuicyjnej i profesjonalnej edycji zdj§6 - 1 szt.
d) Program graficzny do grafiki wektorowej - 1 szt.
e) Program do szybkiej edycji audio-video (PSD) - 1 szt.
f) Program do profesjonalnego nagrywania, edycji, miksowania i wszelkiej obrobki

dzwi^ku - 1 szt.

Pytanie 3
Program do edycji i tworzenia zapisu nutowego (z polskq naktadkq
jqzykowa}
Czy Zamawiajqcy uzna za zgodne z SIWZ dostarczenie siedmiu licencji
dwustanowiskowych, wprzypadku wymogu 13 licencji?
Odpowiedz
Weryfikacja zgodnosci oferty z siwz nast^puje na etapie badania i oceny ofert.
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