
 

 

Kraków, 22 listopada 2021 r. 

Numer sprawy: DP-271-25/2021 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

MODYFIKACJA SWZ 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  z późn.zm.), którego 

przedmiotem jest „Dostawa licencji i oprogramowania  na potrzeby Krakowskiego Biura 

Festiwalowego” 

 

Zamawiający - Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 

zm.), w nawiązaniu do pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18.11.2021 r., udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1   
Sformułowanie "na okres 1 roku od dnia uruchomienia licencji" nie pozwala prawidłowo 

wycenić odnowienia przeterminowanych licencji, ponieważ nie wiadomo kiedy to nastąpi. 

Producenci naliczają dodatkowe opłaty za okres bez posiadania wsparcia, więc do prawidłowej 

wyceny potrzebna jest konkretna data uruchomienia licencji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż w zakresie cz. 2 przedmiotowego postępowania do wyceny wartości 

oferty należy przyjąć, iż data uruchomienia licencji to 27.12.2021 r. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SWZ: 

I. Rozdział V ust.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części:  

Część 1: Dostawa (aktualizacja) licencji.  

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) aktualizację 15 sztuk licencji aplikacji Adobe Creative Cloud 

odnowienie i zakup - subskrypcja roczna,  

b) aktualizację 2 sztuk licencji aplikacji Autodesk AutoCAD LT 

odnowienie i zakup - subskrypcja roczna.  

2) Udostępnienie oprogramowania wraz z informacjami pozwalającymi na 

instalację winno nastąpić drogą elektroniczną.  

3) Zamówienie obejmuje wsparcie oprogramowania przez okres subskrypcji,  

w ramach którego Zamawiający zostanie uprawniony do pobierania 

poprawek, aktualizacji i nowych wersji oprogramowania w sposób 



 

 

nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz 

nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego 

Oprogramowania.  

4) Opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie pochodzenia i źródła, 

charakterystyczne dla produktów lub usług objętych zamówieniem, które są 

specyficzne ze względu na kluczowe rozwiązania istniejące w zasobach 

informatycznych Zamawiającego.  

5) Licencje stanowiące przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania 

określone w rozdziale IV SWZ oraz parametry techniczne i funkcjonalne 

wskazane w załączniku nr 1a do SWZ.  

Część 2: Dostawa (odnowienie) licencji. 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) Odnowienie licencji Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam 

Availability Suite Enterprise (V-VASENT-VS-P01AR-00) dla 10 

procesorów na okres 1 roku (1 komplet), od dnia 27.12.2021 r.,  

z uwzględnieniem, iż data w której zakończyło się wsparcie (support 

expiration date) to  07.12.2020; 

b) Odnowienie licencji Vmware na okres 1 roku (1 komplet), ), od dnia 

27.12.2021 r., z uwzględnieniem, iż data w której zakończyło się wsparcie 

to: 

i. Basic Support Coverage VMware vSphere 7 Standard for 4 

processor (VS7-STD-G-SSS-C) – data w którym zakończyło się 

wsparcie (support expiration date) 26.12.2020; 

ii. Basic Support Coverage VMware vSphere 7 Standard for 6 

processor (VS7-STD-G-SSS-C) – data w którym zakończyło się 

wsparcie (support expiration date) 26.12.2020; 

iii. Basic Support Coverage VMware vCenter Server 7 Standard for 

vSphere 7 (Per Instance) (VCS7-STD-G-SSS-C) – data w którym 

zakończyło się wsparcie (support expiration date) 26.12.2020; 

Numer kontraktu: 498520513 

2) Udostępnienie oprogramowania wraz z informacjami pozwalającymi na 

instalację winno nastąpić drogą elektroniczną.  

3) Zamówienie obejmuje wsparcie oprogramowania przez okres subskrypcji,  

w ramach którego Zamawiający zostanie uprawniony do pobierania 

poprawek, aktualizacji i nowych wersji oprogramowania w sposób 

nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz 

nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego 

Oprogramowania.  

4) Opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie pochodzenia i źródła, 

charakterystyczne dla produktów lub usług objętych zamówieniem, które są 



 

 

specyficzne ze względu na kluczowe rozwiązania istniejące w zasobach 

informatycznych Zamawiającego.  

5) Licencje stanowiące przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania 

określone w rozdziale IV SWZ oraz parametry techniczne i funkcjonalne 

wskazane w załączniku nr 1b do SWZ.  

 

II. Rozdział XX pkt. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, przez okres 30 dni tj. do dnia 28 grudnia 2021 r.  

 

III. Rozdział XXI ust.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w rozdziale X SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci 

elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 29 listopada 

2021 r. do godz. 9:00. 

 

IV. Rozdział XXI ust.4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

4. Oferty zostaną otwarte elektronicznie, poprzez miniPortal, zgodnie z procedurą ich 

składania, w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 

Kraków, w dniu 29 listopada 2021r. o godzinie 10:00. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 1b do SWZ. 

Jednolita treść tego załącznika stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ oraz jej modyfikacje 

stanowią jej integralną część.  

 

 

(…) 

Izabela Błaszczyk  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
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