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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Zakup wsparcia dla oprogramowania Vmware i Veritas- nr ref: BO-

ZP.2610.15.2016.IZ” 

 
 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie 1  

W odpowiedzi na Pytanie 1 z dn. 10.08.2016 Zamawiający informuje, że usługa wsparcia dla 

oprogramowania VMware ma być świadczona do dnia 31.12.2016, podtrzymując tym samym zapisy 

SOPZ. 

 

Niniejszym pragniemy zwrócić szczególną uwagę, co może nie zostało wyjaśnione wcześniej   

w sposób wyczerpujący, że odnowienie na kolejny okres kontraktów serwisowych, które już wygasły, 

w modelu licencyjnym producenta VMware, liczone jest na minimum 1 rok od dnia kwotowania, 

czyli od dnia przygotowania wyceny, dla nowego kontraktu, a nie dokładnie od daty wygaśniecie 

poprzedniego kontraktu (np. kontrakt wygasł 1 kwietnia 2015, dzień wyceny to 22 sierpnia 2016 

zatem data końcowa wparcia to 22 sierpnia 2017).  

W związku z powyższym określona przez Zamawiającego data końcowa 31.12.2016 nie 

jest  możliwa do zrealizowania ponieważ, wycena nowego kontraktu serwisowego, obejmuje zawsze 

jeden pełny kolejny  rok lub powyżej roku (jeśli Zamawiający sam określi taka datę) od daty kwotacji 



ale nigdy mniej niż rok. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się prośbą o zaproponowanie daty 

końcowej wsparcia dla oprogramowania VMware na 1 rok lub więcej od dnia, w którym 

najprawdopodobniej zostanie podpisana umowa z wykonawcą. W ten sposób zachowany zostanie 

wymóg dostarczenia SNS (Support and Subscription Services) od dnia podpisania w/w umowy. 

Proponujemy przyjąć datę końcową nowego wparcia serwisowego na dzień np. 30.09.2017. 

Doprecyzowanie przez Zamawiającego daty końcowej wsparcia według powyższych wymogów 

ułatwi przygotowanie prawidłowej oferty. Podkreślić należy, że nowa opieka serwisowa będzie 

liczona do tej daty i będzie obejmowała opłatę dodatkową tzw. opłatę za przywrócenie (Reinstatement 

Fee), naliczaną za okres od wygaśnięcia poprzedniego kontraktu do daty przygotowania kwotacji. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia wymagania na końcową datę wsparcia oprogramowania VMware na 1 rok od 

dnia zawarcia umowy. 

Pytanie 2 

W dokumencie Załacznik-nr-1-do-Umowy-i-SIWZ-SOPZ w ppkt. 2.2. Zamawiający informuje, że 

posiada licencje oprogramowania Symantec/Veritas NetBackup.Pragniemy poinformować, że 

licencje z certyfikatu o nr SC# 614976616 (zgodnie z poniższą tabelą) można odnowić jedynie do 20 

września 2016. Po tym terminie należy zakupić nowe licencje z opcją Initial Support.  

 

L.p. SC. # 
IB Reference 

Num 
Licencja SKU Ilość 

Koniec 
wsparcia 

Symantec 
Agreement 

(SAN) 

1 

614976616 

45528932 
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 
7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 2 
RENEWAL BASIC 

XH7RC2Z1-
BR1GS 

1 

24.09.2014 MTT8VREXP 

2 45528949 
SYMC NETBACKUP STANDARD CLIENT 
7.6 XPLAT 1 SERVER RENEWAL BASIC 12 
MONTHS GOV BAND S 

FTPTXZZ0-BR1GS 2 

3 45528909 

SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION 
AND DATABASE PACK 7.6 
WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 1 
RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND 
S 

USSAC1Z0-
BR1GS 

1 

4 45528963 

SYMC NETBACKUP OPTION LIBRARY 
BASED TAPE DRIVE 7.6 XPLAT PER DRIVE 
RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND 
S 

PISIXZZ0-BR1GS 2 

 

W związku z powyższym prosimy o informacje jakie licencje i jaki rodzaj wsparcia dla 

nich (SLA, czas trwania)  Zamawiający chce zakupić? 

 

 



Odpowiedź 

 

Zamawiający wymaga aby dostarczyć takie same licencje: 

- SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 2 – 1 

szt. 

- SYMC NETBACKUP STANDARD CLIENT 7.6 XPLAT 1 SERVER – 2 szt. 

- SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 7.6 

WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 1 – 1 szt. 

-  SYMC NETBACKUP OPTION LIBRARY BASED TAPE DRIVE 7.6 XPLAT PER DRIVE – 2 

szt. 

ze wsparciem na poziomie basic i czasem trwania wsparcia na 1 rok od dnia zawarcia umowy. 

 

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert upływa w dniu  26.09.2016 r. o godz. 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2016 r., o godz. 12:30.  

 

 

 

 

DORADCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- / - 

Michał Jasiński 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


