Warszawa, dnia 02 lipca 2020 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
BDG-WZP.263.20.2020

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest Dostawa odnowienia wsparcia technicznego producenta dla licencji
oprogramowania JIRA Software i zestawu dodatków wraz z szkoleniem z obsługi aplikacji
JIRA dla administratorów, oznaczonego numerem BDG-WZP.263.20.2020.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” oraz dokonuje
zmian treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy.
Pytanie 1
§2. Termin realizacji Umowy
Ust.1 Wykonawca będzie świadczył Wsparcie techniczne producenta w okresie od 8.08.2020
r. do 7.08.2021 r.
Prośba o zmianę na:
Wsparcie techniczne producenta będzie obowiązywało w okresie od 8.08.2020 r. do
7.08.2021 r.
Uzasadnienie: To Producent świadczy takie wsparcie, Wykonawca jedynie dostarcza klucze
licencyjne umożliwiające działanie.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść ust. 1 w § 2 w następujący sposób:
§2. Termin realizacji Umowy
ust. 1. Wsparcie techniczne producenta będzie obowiązywało w okresie od 8.08.2020 r. do
7.08.2021 r.
Pytanie 2
§2. Termin realizacji Umowy
Ust.2. Do dnia 8.08.2020 r. Strony dokonają odbioru przedmiotu zamówienia, co zostanie
potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru niezawierającego
zastrzeżeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 (dalej zwany „Protokołem Odbioru”).
Podstawą do podpisania Protokołu Odbioru jest przekazanie przez Wykonawcę kluczy
licencyjnych zgodnie z terminem ważności określonym w ust. 1
Czy wystarczająca jest elektroniczna dostawa na adres e-mail Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż forma elektroniczna na adres e-mail jest
wystarczająca.
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Pytanie 3
§ 3. Oświadczenia stron
ust.1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży oprogramowania Systemu
JIRA z licencjami oraz świadczenia usług Wsparcia technicznego producenta dla Systemu JIRA
będącego przedmiotem Umowy.
Prośba o zmianę na:
ust.1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży oprogramowania Systemu
JIRA z licencjami oraz sprzedaży usługi wsparcia technicznego świadczonego przez
producenta dla Systemu JIRA będącego przedmiotem Umowy.
Uzasadnienie: To Producent świadczy usługę wsparcia, nie Wykonawca.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść ust. 1 w § 3 w następujący sposób:
§ 3. Oświadczenia stron
ust.1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży oprogramowania Systemu
JIRA z licencjami oraz sprzedaży usługi wsparcia technicznego świadczonego przez
producenta dla Systemu JIRA będącego przedmiotem Umowy.
Pytanie 4
§ 5. Odstąpienie od Umowy
Ust.1.Zamawiający może odstąpić od Umowy według swojego wyboru w całości lub w części,
bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu
któregokolwiek ze zobowiązań Umowy wynoszącego ponad 5 dni kalendarzowych w
stosunku do określonego terminu.
Prośba o wydłużenie tego terminu do 10 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający wydłuża przedmiotowy termin do 10 dni.
Pytanie 5
§ 6. Kary umowne
Prośba o zmniejszenie kar umownych o połowę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych z uwagi na
płatność za usługę z góry.
Pytanie 6
§ 7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Ust.2 Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni
od dnia uznania Umowy za należycie wykonaną.
Prośba o doprecyzowanie w jaki sposób zostanie dokonany zwrot. Czy zostanie to przesłane
pocztą czy w inny sposób? Prośba o informację.
Odpowiedź:
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany w sposób
adekwatny do formy wniesionego zabezpieczenia. W przypadku wniesienia zabezpieczenia
w formie pieniężnej, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
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Pytanie 7
§ 7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Ust.1.W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
Wykonawca wniósł, w formie …………………………….. zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, w kwocie
……………………………………….. zł (słownie: ……………………………………….. zł).
Prośba o zmniejszenie wartości zabezpieczenia do 1% wartości zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający zmniejsza wysokość zabezpieczenia na 5%.
Pytanie 8
Prośba o zmianę Załącznika nr 2 do Umowy.
Podany przez Państwa dokument jest nieaktualny. Obecne warunki licencjonowania zawarte
są na: https://www.atlassian.com/legal/software-license-agreement
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść zał. nr 2 do Umowy. W załączeniu do przedmiotowego pisma,
Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej załącznik uwzględniający zmianę.
Pytanie 9
Dot. załącznika nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy
W tabeli cenowej dot. licencji oraz szkolenia w pozycji:
Szkolenie z obsługi Systemu JIRA dla max. 4 osób wskazanych przez Zamawiającego jako
Administratorów, w kolumnie ilość znajduje się cyfra 4. Prośba o informację czy są Państwo
zainteresowani 4 szkoleniami czy jest to liczba uczestników?
Prośba o doprecyzowanie.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 1 ust 4 umowy „Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z
obsługi Systemu JIRA dla max. 4 osób wskazanych przez Zamawiającego jako
administratorów”.
W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianą treści SIWZ, Zamawiający przesuwa
termin składania ofert oraz termin na wniesienie wadium na dzień 07.07.2020 r. na godz.
12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2020 r. o godz. 12:30.
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