Warszawa, 25 października 2018 r.

KZGW/18/2018
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia „Dostawa licencji oprogramowania
biurowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” nr zamówienia
KZGW/18/2018.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawy”, zawiadamia, że w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej treść pytań wraz
z odpowiedziami oraz zmiany treści SIWZ.
PYTANIE NR 1
Dotyczy Roz. 3.5 w zw. z roz. 9.3.6 siwz - Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie
pisemnej. wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga złożenia JEDZ
w formie elektronicznej.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga złożenia JEDZ w formie określonej w pkt. 9.3.6 SIWZ, tj.
JEDZ musi być złożony w formie elektronicznej oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt 9.10 –
9.21 SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku
Wykonawcy.
ZMIANA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SIWZ
w poniższym zakresie.
Pkt 3.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 10a ustawy Pzp w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1020 ze zm.), jednolity europejski dokument zamówienia – zwany dalej „JEDZ” – musi być
złożony w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami SIWZ.”.
PYTANIE NR 2
Dotyczy Roz. 20 siwz - czy Zamawiający przewiduje przekazywanie w toku realizacji
zamówienia informacje poufne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż nie będzie w toku realizacji zamówienia przekazywać informacji
poufnych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
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PYTANIE NR 3
Par. 9 ust. 3 IPU - Zamawiający zastrzega, że powierzenie realizacji całości lub części
zamówienia podywkonawcy wymaga jego zgody, wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że
dotyczy to sytuacji, w której wykonawca nie wskazał, że będzie korzystał z podwykonawców
w treści oferty.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż przepis § 9 ust. 3 Wzoru umowy dotyczy sytuacji gdy Wykonawca
w ofercie nie wykazał, że będzie korzystał z podwykonawców, a po zawarciu umowy
na realizację przedmiotu zamówienia powierzy wykonanie przedmiotu zamówienia
podwykonawcy.
PYTANIE NR 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania licencji w modelu MOLP lub CSP?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania licencji w modelu MOLP lub CSP?
PYTANIE NR 5
Czy Zamawiający dysponuje lub przewiduje uruchomienie infrastruktury sprzętowoprogramowej świadczącej usługi ADFS?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż zaoferowane oprogramowanie ma spełniać wymogi określone przez
Zamawiającego w SIWZ.
PYTANIE NR 6
Czy Zamawiający dysponuje lub przewiduje uruchomienie usługi IP PBX lub systemu PBX
wraz z bramami VoIP i infrastrukturą SBC?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż zaoferowane oprogramowanie ma być ma spełniać wymogi
określone przez Zamawiającego w SIWZ.
PYTANIE NR 7
Czy z uwagi na koniec wsparcia producenta dla oprogramowania Microsoft Office 2010 oraz
braku obsługi wymaganych mechanizmów ochrony informacji I śledzenia wycieków
informacji z poczty elektronicznej, Zamawiający rozważa rezygnację z wymagania wspierania
klientów Outlook w wersji 2010.?
ODPOWIEDŹ
Zadane pytanie nie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia.
PYTANIE NR 8
Czy zamawiający rozważa rezygnację z wymagania dot. Wsparcia możliwości projektowania
stron z wykorzystaniem technologii APACHE, JAVA i PHP?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż zaoferowane oprogramowanie ma być ma spełniać wymogi
określone przez Zamawiającego w SIWZ.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że dokonuje zmiany
treści SIWZ.
Zamawiający, we wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w których występuje, zmienia termin składnia oraz termin otwarcia ofert z dnia 29 października
2018 r. na dzień 6 listopada 2018 r. Godzina oraz miejsce składania ofert a także godzina oraz
miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
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