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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę oprogramowania” – nr referencyjny BO-ZP.2610.61.2015.KN.PRG
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie 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 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Wspólnej 2, 00-926 Warszawa zawiadamia, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:
Dzień Dobry
W w.w postępowaniu oczekują Państwo wyceny w pkt. 5 oferty na „oprogramowanie dla
potrzeb zarządzania projektem”
W załączniku widnieją informacje, że korzystają Państwo z oprogramowania firmy Atlassian
(Jira oraz Confluence) w wersji do 500 użytkowników
A jednym z wymogów jest aby była możliwość używania przez min 1000 użytkowników.
Czy ktoś zgłaszał Państwo, że
- posiadane przez was licencje Atlassiana nie mają ważnego wsparcia technicznego ?
- posiadane oprogramowanie w tej wersji nie jest już wspierane przez producenta ?
To co budzi nasze wątpliwości to fakt, że nie wiemy czy obecnie kupiona licencja zadziała na
waszym środowisku.
Czy mogą się Państwo odnieść jakoś to tych wątpliwości.

Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, że nikt nie zgłaszał wątpliwości jakie zostały zawarte pytaniu.
Zamawiający szczegółowo opisał swoje potrzeby i posiadane oprogramowanie w Załączniku 3
do SOPZ, a wymagania wraz z opisem oprogramowania równoważnego opisał w rozdz. 4.1.5
„Wymagania dla oprogramowania dla potrzeb zarządzania projektem”.
Zamawiający nie narzuca rodzaju oprogramowania, zaproponowane oprogramowanie przez
Wykonawcę musi spełniać funkcjonalność opisaną w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2015 r. o godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 09.11.2015 r. o godz. 12:30.
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