Warszawa, 24 października 2018 r.

KZGW/27/2018
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia „Zakup oprogramowania antywirusowego”
nr zamówienia KZGW/27/2018.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawy”, zawiadamia, że w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej treść pytań wraz
z odpowiedziami oraz zmiany treści SIWZ.
PYTANIE NR 1
Czy dopuszczacie Państwo do postępowania jedyny polski produkt na rynku - nowy MKS?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem
przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian treści opisu
przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w odpowiedziach na pytania 2 i 4.
PYTANIE NR 2
Zamieszczony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia posiada punkty, które w tej formie
spełnić może tylko jedno rozwiązanie – słowacki ESET.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy.
ZMIANA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści
SIWZ w poniższym zakresie:
1. W rozdziale „Specyfikacja programu antywirusowego” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający wymaga dostawy: 1 licencji na 4.300 stanowisk, z czasem trwania licencji –
3 lata.”.
Pozostałe punkty ww. rozdziału otrzymują numerację zgodną z powyższą zmianą.
2. W rozdziale „Administracja zdalna” pkt 91 otrzymuje brzmienie:
„Konfiguracja zestawów uprawnień musi umożliwiać przypisanie praw tylko do odczytu,
odczytu i użycia, oraz prawo do zapisania zmian w ramach danego zadania lub polityki
w konsoli zarządzającej.”.
3. W rozdziale „Administracja zdalna” pkt 93 otrzymuje brzmienie:
„Administrator musi mieć możliwość podłączenia do stacji roboczej z użyciem protokołu
RDP bezpośrednio z poziomu konsoli zarządzającej.”.
PYTANIE NR 3
W postępowaniu nie występują informację odnośnie:
Prezes
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
tel.: +48 (22) 37 20 210 | faks: +48 (22) 37 20 295 | e-mail: prezes@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- ilości licencji
- czasu trwania licencji
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy.
Zakres zmian znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 2.
PYTANIE NR 4
W postępowaniu nie występują informację odnośnie:
- procesu wdrożenia
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż nie wymaga wdrożenia programu antywirusowego.
PYTANIE NR 6
W wymaganiach technicznych powołujecie się Państwo na nazwy własne np. ERA stosowane
w rozwiązaniach ESET, natomiast nie znalazłam informacji na temat dostarczenia rozwiania
równoważnego.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy.
Zakres zmian znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 2.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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