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Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Świadczenie usług wsparcia 
na oprogramowanie VMware” BDG-ZP.2610.28.2020.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 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, przekazuje treść pytań 
wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pytanie 1

W opublikowanym w dniu dzisiejszym wyjaśnieniu podano, że kontrakt nr 41465572 obejmuje 2 
licencje vCenter Standard (poz. nr 1) oraz 36 licencji vSphere Enterprise Plus (poz. nr 3). Z 
kwotacji uzyskanej z firmy VMware dla tego numeru kontraktu wynika, że obejmuje on jedynie 16 
licencji vSphere Enterprise Plus i nie obejmuje licencji vCenter.

Prosimy o podanie prawidłowych numerów kontraktów dla pozostałych 20 licencji vSphere 
Enterprise Plus oraz dla 2 licencji vCenter Standard.

Pytanie 2

W wyjaśnieniach z dnia 02.12.2020 r. Zamawiający wskazał, że pod kontraktem nr 41465572 
znajduje się 36 licencji vSphere Enterprise Plus.

Zgodnie z informacją otrzymaną od firmy VMware pod tym numerem kontraktu znajduje się 20 
licencji vSphere Enterprise Plus.

Tym samym na obecnym etapie nie jest możliwe przygotowanie oferty spełniającej wymagania 
SIWZ.

Jednocześnie informuję, że pod innymi numerami kontraktów tzn. 435926633 i 443874482 znajduje 
się łącznie 20 licencji vSphere Enterprise Plus (8 licencji dla kontraktu nr 435926633 i 12 licencji 
dla kontraktu nr 443874482).

W związku z tym czy Zamawiający dokona zmian w zakresie liczby licencji vSphere Enterprise Plus 
dla kontraktu nr 41465572?



Pytanie 3

Chcielibyśmy przygotować ofertę na „ZAKUP USŁUG WSPARCIA NA OPROGRAMOWANIE 
VMWARE”

zgodnie z SIWZ, ale Vmware uważa że jest potrzebna Państwa zgoda w celu konsolidacji posiadanych 
przez Państwo kontraktów, a  w szczególności na 

36 CPU

potrzebujemy potwierdzenia, że Klient świadomie chce otrzymać wycenę suportu bezpośrednio z 
kanału VMware.

Aby to potwierdzić wystarczy krótki mail od klienta o treści: 

“Please provide quote prepared by VMware”

Pytanie 4

Szanowni Państwo mamy pytanie odnośnie odnowienia wsparcia Vmware  

Lp. Nazwa Ilość Jednostka miary Numer 
kontraktu Koniec wsparcia

1 vCenter Server Standard 2 Per Instance 41465572 2020-12-31

2 vSphere Enterprise Plus 46 CPU(s) 41622325 2020-12-31

3 vSphere Enterprise Plus 36 CPU(s) 41465572 2020-12-31

Czy istnieje możliwość zaproponowania alternatywnego rozwiązania 

W wyniku nie odnawiania wsparcia części posiadanych licencji czy możliwe jest zastosowanie 
nowych licencji lub konsolidacja kontraktów . 

Sumarycznie ilość w pozycjach 1/2/3 nie zmieni się ?

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź na pytanie 1 - 4: 

Zgodnie z deklaracją producenta możliwe jest wystawienia ofert dla licencji z kontraktów podanych 
przez Zamawiającego w wyjaśnieniach treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
z 2 grudnia br. 
Ze względu na błąd w synchronizacji pomiędzy bazami u producenta, firmy dystrybucyjne nie mogły 
pobrać prawidłowych wycen. Problem ten został rozwiązany i dystrybutorzy mogą już dokonać 
wyceny dla wymaganych przez Zamawiającego licencji.
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