BIURO FINANSÓW
CBA/F-WZP/566/2017
Warszawa, dnia 16.02.2017 r.

Do uczestników postępowania
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „wybór Licensing Solution Providers
(LSP) odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura
Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services
Agreement nr 4100013999 (MPSA)” – 1/>PU/2017/MT

W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2
i 4 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
W związku z postepowaniem
1/>PU/2017/MT Licensing Solution Providers (LSP) odsprzedawcy licencji oprogramowania
Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów
rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA)
i zapisem w Załączniku nr 2 do SIWZ, pkt. 4 a
Konsultacje oraz szkolenia będą […] obejmowały wsparcie w zakresie przeprowadzania
przez Zamawiającego prac związanych z uzgodnieniem użytkowanego przez Zamawiającego
oprogramowania z obowiązującymi zasadami licencyjnymi. Konsultacje będą świadczone w
dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00. telefonicznie, przy użyciu e-mail lub w formie
umówionych na roboczo spotkań.
proszę o doprecyzowanie sposobu świadczenia szkoleń, w szczególności pod względem ich
ilości, częstotliwości, czasu trwania, sposobu realizacji, ew. innych ważnych dla
Zamawiającego cech tego typu zdarzeń.

Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że oprócz szkolenia
obowiązkowego wynikającego z pkt 4 b, Zamawiający wymaga zapewnienie w trakcie

trwania umowy możliwości przeprowadzenia konsultacji oraz szkoleń wynikających
z ewentualnych zmian w sposobie licencjonowania produktów Microsoft. Zamawiający nie
przewiduje cykliczności takich szkoleń a ilość może wynikać wyłącznie z ilości zmian
w sposobie licencjonowania. W ciągu trwania umowy Zamawiający oczekuje konsultacji
w zakresie obowiązujących zasad licencjonowania Produktów Producenta, które będą
obejmowały wsparcie w zakresie przeprowadzania przez Zamawiającego prac związanych
z uzgodnieniem użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania z obowiązującymi
zasadami licencyjnymi. Konsultacje będą świadczone w dni robocze w godzinach od 9.00
do 16.00. telefonicznie, przy użyciu e-mail lub w formie umówionych na roboczo spotkań.
Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:
Zmiana SIWZ
Odpowiednie zapisy rozdziału XII otrzymują brzmienie:
b) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Biuro Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego
ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa
Przetarg nr 1/>PU/2017/MT
Nie otwierać przed dniem 20.02.2017 r.
d) Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2017 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów CBA,
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Miejsce i tryb otwarcia ofert
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie
w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w dniu 20.02.2017 r. o godz. 11:00.

Zamawiającego

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie
Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla stron postępowania.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Daniel Art

