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Warszawa, 10 listopada 2017 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Zakup i dostawa licencji
oprogramowania oraz wsparcia dla IBM Domino Collaboration Express dla Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentó w” informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1
W części I Postanowienia ogólne pkt. 3. Przedmiot zamówienia oraz
w Załączniku 1 do SIWZ jest informacja, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa
licencji oprogramowania IBM Domino Collaboration Express Authorized User
w ilości 150 sztuk. W załączniku 7 do SIWZ, par.1 pkt.1., jest informacja,
iż umowa dotyczy 1500 sztuk licencji. Która ilość licencji jest poprawna i odpowiada
rzeczywistym potrzebom Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie 1
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że w Załączniku Nr 7 do SIWZ
(Istotne postanowienia umowy) nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłową liczbą licencji
oprogramowania IBM Domino Collaboration Express Authorized User jest 150 szt., która to
ilość została wskazana w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia), w części I SIWZ - Postanowienia ogólne pkt. 3 . Przedmiot zamówienia oraz
Załączniku Nr 5 do SIWZ ( Formularz ofertowy). Dlatego też Zamawiający poprawia
w załączniku Nr 7 do SIWZ oczywistą omyłkę poprzez zastąpienie we wskazanym zapisie
liczby „1500” liczbą „150”.
Pytanie 2
W Załączniku 7 do SIWZ, par.4 pkt. 7 widnieje zapis: "Do zaoferowanego
Oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do jego
siedziby: nośnik z wersją instalacyjną Oprogramowania (dla oprogramowania
w wersji box), dane dostępowe do pobrania Oprogramowania (w przypadku
Oprogramowania
w
formie
elektronicznej
lub
objętego
subskrypcją),
licencje/sublicencje (umowy licencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej w języku
polskim lub angielskim) oraz wszystkie wymagane klucze licencyjne i aktywacyjne,
instrukcje obsługi." W przypadku licencji, które stanowią przedmiot zamówienia, dane
dostępowe do pobrania oprogramowania posiada już Zamawiający, który jest klientem firmy
IBM (osoba odpowiedzialna wskazana w dokumentach poprzednich zakupów licencji). Czy
w takiej sytuacji wystarczy oświadczenie Wykonawcy o możliwości otrzymania na
prośbę Zamawiającego ponownie danych dostępowych w przypadku dostarczania
przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź na pytanie nr 2
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że we wskazanej przez
Wykonawcę sytuacji wystarczy oświadczenie Wykonawcy o możliwości otrzymania na
prośbę Zamawiającego ponownie danych dostępowych.
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Pytanie 3
W Załączniku 7 do SIWZ, par. 6 pkt.5 widnieje zapis: "Wykonawca dostarcza
licencje Oprogramowania wraz z dokumentacją producenta niezbędną do
korzystania
z
Oprogramowania.".
Dokumentacja
niezbędna
do
korzystania
z Oprogramowaniem dostępna jest w tzw. pomocy użytkownika, dostępnej na każdej
zainstalowanej stacji roboczej bądź np. przy dostępie przez przeglądarkę
internetową. Opisane są tam wszystkie elementy związane z wykorzystaniem
Oprogramowania. Czy Zamawiający zakłada, iż informacja o pomocy może być
spełnieniem warunku zapisanego w Załączniku 7 do SIWZ, par. 6 pkt.5?
Odpowiedź na pytanie nr 3
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że we wskazanym
Wykonawcę przypadku uzna warunek postawiony w § 6 ust. 5 za spełniony.

przez

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty
należy składać do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 17
listopada 2017 r. godz. 12:30.
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