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WZ.270.142.2020 
2020-15413 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup wsparcia technicznego 
(subskrypcja) dla oprogramowania Red Hat, nr sprawy: WZ.270.142.2020. 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 

w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań 

i udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji treści Ogłoszenia o zamówieniu i treści SIWZ . 

Pytanie nr 1: 

W SiWZ w punkcie III.1 Zamawiający określił jako przedmiot zamówienia „ 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wsparcia technicznego (subskrypcja) dla oprogramowania Red 
Hat wykorzystywanego przez Zamawiającego:  
 

Lp.  Nazwa  Ilość subskrypcji  

1  Red Hat Fuse, Standard 16-
Core (aktualnie 64-Core)  

1  

2  Red Hat JBoss Enterprise 
Application Platform, 16-
Core  

1  

3  Red Hat JBoss Enterprise 
Application Platform, 4-Core  

1  

4  Red Hat Enterprise Linux for 
Virtual Datacenters  

15  

5  Red Hat Enterprise Linux for 
Virtual Datacenters  

8  

6  Red Hat Enterprise Linux 
Server (Physical or Virtual 
Nodes) (L3 Only)  

8  

 

Z którego wynika, że Zamawiający posiada już dane oprogramowanie. Kolejnym potwierdzeniem tego 
faktu jest informacja z załącznika numer 1 do SIWZ gdzie zamawiający dokładnie podaje daty końca 
posiadanych subskrypcji.  
Jednocześnie w umowie stanowiącej załącznik do SIWZ zamawiający w paragrafie 2 punkt 1 podaje „ 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 od dnia 
zawarcia Umowy do dnia 15.12.2021 r.” .  
Wniosek. 
Ponieważ warunki licencyjne firmy Red Hat narzucają w takich wypadkach używania subskrypcji jak 
zamawiający opisał konieczne jest zachowanie ciągłości posiadanego wsparcia,  wnosimy o 
uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie daty startu subskrypcji Red Hat zgodnej 
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z datą obecnego końca.  Oraz o naniesienie poprawek w opisie przedmiotu umowy.   Ewentualnie 
nadanie nowego kształtu dla formularza ofertowego.  
Odpowiedź 

Zamawiający odpowiadając informuje, że dokonuje modyfikacji §2 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – 

wzoru umowy.  

Było: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 od 

dnia zawarcia Umowy do  dnia 15.12.2021 r.”  

Jest: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 od 

dnia zawarcia Umowy lub daty końca wsparcia, jeśli wymagają tego warunki licencyjne, do dnia 

15.12.2021 r.”  

Pytanie 2 

W paragrafie 3 wzoru umowy Zamawiający podaje, że będzie płacił za przedmiot umowy w równych 
częściach nie definiując jednocześnie tychże części. Z dalszego opisu można wnioskować, że 
zamawiający będzie płacił za wykonaną dostawę po każdym kalendarzowym miesiącu równe raty 
wynagrodzenia bez względu na indywidualne dla każdej subskrypcji okresy jej trwania. 
Prosimy o potwierdzenie, że takie rozumowanie zapisów jej poprawne.  
Odpowiedź 

Tak, Zamawiający potwierdza, że takie zrozumienie zapisów Załącznika nr 2  do SIWZ - jest poprawne. 

Pytanie 3 

Zamawiający w opisie przedmotu zamówienia i formularzu ofertowym dla pozycji numer 6 podał „Red 

Hat Enterprise Linux Server (Physical or Virtual Nodes) (L3 Only)”   

Tak podany opis oznacza, że w przypadku tego produktu zamawiający oczekuje pierwszej i drugiej linii 

wsparcia nie od Red Hat, a od zewnętrznego dostawcy sprzętu (tzw. OEM).  

Ponieważ jest to prawdopodobnie omyłka prosimy o potwierdzenie, że wszystkie linie wsparcia od L1 

do L3 dla wszystkich produktów mają być świadczone bezpośrednio przez Red Hat.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że podana nazwa w formularzu ofertowym jest subskrypcją aktualnie 
posiadaną przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza subskrypcję zarówno w wariancie 
posiadanym jak i w opcji, gdzie wszystkie linie wsparcia będą świadczone przez producenta 
oprogramowania (RedHat). 

Pytanie 4 
Czy powyższe daty to koniec aktualnego wsparcia czy jednak data startu subskrypcji? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że daty podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia – tabela – są to daty końca 
aktualnego wsparcia/subskrypcji.  

Pytanie 5 
Do jakiej dokładnie daty mamy wycenić powyższe subskrypcje? 
Odpowiedź 
Intencją Zamawiającego jest wyrównanie okresu wsparcia wszystkich produktów Red Hat do tej samej 
daty, tak więc nowe subskrypcje powinny obowiązywać do dnia 15 grudnia 2021 r. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania ofert z dnia 2020-07-08 
na dzień 2020-07-10. W związku z powyższym dokonuje poniższych zmian. 

Zamawiający informuje o dokonaniu następujących modyfikacji: 

1. Rozdz. IV.6.2 Ogłoszenia o zamówieniu: 

Było: „Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

            Data: 08/07/2020 

            Czas lokalny: 10:00” 

Jest:  „Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

            Data: 10/07/2020 

            Czas lokalny: 10:00” 

2. Rozdziału XI pkt 1 SIWZ: 

Było: „Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-07-08, do godziny 10:00” 

Jest: „Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-07-10, do godziny 10:00” 

3. Rozdziału XI pkt 4 SIWZ: 

Było: „Otwarcie ofert nastąpi w 2020-07-08 o godzinie 13:00. Otwarcie ofert jest jawne             

i przeprowadzane będzie poprzez transmisję online w związku z sytuacją epidemiologiczną w 

kraju. (…)” 

Jest: „Otwarcie ofert nastąpi w 2020-07-10 o godzinie 13:00. Otwarcie ofert jest jawne 

i przeprowadzane będzie poprzez transmisję online w związku z sytuacją epidemiologiczną w 

kraju. (…)” 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy po modyfikacji 

 

ZATWIERDZIŁ: 

Dyrektor 
Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa 

Systemów Teleinformatycznych 
 

2020-07-07 (-) Roman Łożyński 
 

(podpis kierownika 
zamawiającego lub osoby umocowanej) 

 

 

 
Sporządził: Filipiak Danuta 


