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ZATWIERDZAM
Piotr Zerhau
Dyrektor Działu
Systemów Informatycznych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 5/19/PN) na dostawę
licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986), uprzejmie informuję, iż w dniu 28 marca 2019 r. do Zamawiającego wpłynął
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz
z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
„Prosimy o usunięcie sprzeczności w SIWZ, która uniemożliwia złożenie oferty zgodnej z SIWZ,
tj.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, przy czym termin ten
nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji – waga kryterium 10 %
Punkty za kryterium „Termin realizacji”- które swoim zakresem obejmuje dostawę licencji

wraz z ewentualnym wdrożeniem, migracją oraz szkoleniem zostaną przyznane każdej z ofert
w sposób następujący:
0 pkt – otrzyma wykonawca, który zaproponuje 30 dniowy termin realizacji zamówienia
Szkolenie administratorów – waga 30 %
1.9. Szkolenie powinno zawierać elementy ćwiczeń praktycznych, potwierdzających
przyswojenie zdobytej wiedzy. Ćwiczenia praktyczne winny być realizowane równolegle do
przekazywanej wiedzy teoretycznej, np. omawiana jest dana funkcjonalność, następnie
wykonujemy ćwiczenie praktyczne potwierdzające zdobytą chwilę wcześniej wiedzę.
1.11. Dopuszczalne jest dostarczenie Vouchera na warsztaty wystawionego przez Wykonawcę
ważne przez co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania umowy.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że w terminie realizacji zamówienia winna odbyć się dostawa licencji
wraz z ewentualnym wdrożeniem i migracją. W kryterium „termin realizacji” omyłkowo
zostało wpisane szkolenie. Zgodnie ze wzorem umowy szkolenie dla administratorów winno
się odbyć nie później niż do 28 lutego 2020 roku.
Ponadto Zamawiający modyfikuje pkt 1.11. dot. kryterium „szkolenie dla administratorów”. W
pkt 1.11. winno być: Szkolenie dla administratorów winno się odbyć nie później niż do 28
lutego 2020 roku, w terminie i czasie wskazanym przez Zamawiającego po uzgodnieniu Stron.
PYTANIE 2
„Czy kryterium szkolenia administratorów (30%) należy rozumieć:
- spełnione wskazane wymagania - 30%
- nie spełnione wskazane wymagania - 0?
- jeżeli inaczej, to w takim przypadku brak jest w aktualnym SIWZ kryterium przyznawania
pośrednich ocen”.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że wykonawca, który zapewni szkolenie dla administratorów otrzyma
30 pkt, zaś wykonawca, który nie zapewni szkolenia otrzyma 0 pkt.
Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert do dnia 01.04.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu
01.04.2019 r. o godz. 13:00 w sali 108 (I piętro).

