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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji z podziałem na zadania: 
zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ. 
zad. 2: Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania. 
zad. 3: Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
dotyczy zadania 2

Pytanie 1: 
Na poz. nr 5 znajduje się oprogramowanie a SketchUp Pro + silnik renderujący V-Ray , które występuje w wersji elektronicznej oraz Box z podziałem na wersje językowe polską i angielską w związku z czym zwracamy się z prośbą o określenie wersji oprogramowania jaką Zamawiający zamierza nabyć.
Odpowiedź 1: 
SketchUp Pro + silnik renderujący V-Ray - Zamawiający nie wskazuje konkretnej wersji dopuszczając dostarczenie powyższego oprogramowania zarówno jako licencji Box jak i elektronicznej i zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji językowej. 

Pytanie 2: 
Na poz. 24-25 znajduje się oprogramowanie ArCADia Intellicad, do którego producent nie oferuje subskrypcji / aktualizacji. Obecnie UM Rybnik posiada 10 licencji w najnowszej dostępnej wersji. Czy Zamawiający zamierza kupić dodatkowe licencje ? Jeżeli nie to zwracamy się z prośbą o wykreślenie tej pozycji z postępowania przetargowego.
Odpowiedź 2: 
Zamawiający rezygnuje z pozycji 25.


Pytanie 3: 
Na poz. nr 26 znajduje się oprogramowanie BuildDesk - konto PRO AUDYT, którego producent z końcem bieżącego roku zamyka platformę. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie tej pozycji z postępowania przetargowego.
Odpowiedź 3: 
Zamawiający rezygnuje z pozycji 26.

Pytanie 4: 
W formularzu oferty na zadanie nr 2  Zamawiający wpisał
w pozycji 1-  Adobe Creative Cloud for Teams Complete- odnowienie na 12 miesięcy
w pozycji 2 -  Adobe Photoshop CC for Teams - odnowienie na 12 miesięcy.
Prosimy o podanie nr VIP dla licencji Adobe.
Znajomość nr VIP ułatwi dobranie odpowiedniej licencji.
Odpowiedź 4: 
Numer VIP: 61A0459016912816ADAA


Ze względu na rezygnację w zad. 2 z pozycji 25 i 26, w załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przedstawia poprawiony formularz ofertowy (załącznik nr 1.2).
W przypadku dołączenia do oferty na zad. 2 formularza ofertowego zamieszczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, proszę o wykreślenie w tabeli pozycji 25 i 26.
Natomiast w sytuacji dołączenia do oferty niepoprawionego formularza na zad. 2, Zamawiający we własnym zakresie wykreśli pozycje 25 i 26 a wartość tych pozycji odejmie od ceny brutto za wykonanie całego zadania.


Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 19 września 2018 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 
19 września 2018 r. o godz. 11:00 w sali 109.




