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l.dz. 4471/2020/W 

 Wrocław dn. 23.12.2020 r. 

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wznowienie 

wsparcia, upgrade licencji oraz prace doraźne dla systemu VoIP Cisco 

Unified Communications, nr sprawy PO.271.47.2020.  

 

 

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.  

W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmianami. 

 

 

Pytanie 5:  

Prośba o informacje w jakich godzinach świadczone mają być zdalne konsultacje? 

Odpowiedź 5:  

W godzinach pracy jeśli nie zakłócą one pracy instytutu, po godzinach pracy jeśli 

spowodują one przerwę w funkcjonowaniu systemu. 

 

Pytanie 6:  

Prośba o potwierdzenie, że aktualizacji podlegają serwery: CUUCM, CUP,UNITY w 

ilościach wyspecyfikowanych w zapytaniu. 

Odpowiedź 6:  

W OPZ są wyspecyfikowane serwery do aktualizacji, potwierdzamy zawarte w OPZ 

ilości. 

 

Pytanie 7:  

W zapytaniu znalazła się informacja odnośnie wersji systemu CUCM posiadanymi 

przez Zamawiającego. Prośba o podanie wersji dla pozostałych serwerów. 

Odpowiedź 7:  

cucm-publisher: 11.5.1.10000-6 

cucm-subscriber: 11.5.1.10000-6 

cup-publisher: 11.5.1.10000-4 

unity-publisher: 11.5.1.10000-6 

unity-subscriber1: 11.5.1.10000-6 

 

Pytanie 8:  

Czy prace związane z aktualizacjami wersji mogą odbywać się zdalnie czy jednak 

na miejscu w siedzibie Instytutu? 

Jeśli na miejscu to proszę o podanie w jakich lokalizacjach znajdują się serwery 

oraz brama głosowa? 
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Jeśli możliwa jest praca zdalna to czy Zamawiający zapewni łączność VPN do 

serwerów? 

Odpowiedź 8:  

Prace związane z aktualizacjami mogą odbywać się zdalnie. Zamawiający zapewni 

łączność VPN do serwerów. 

 

Pytanie 9:  

Z wracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.12.2020 

r. 

Odpowiedź 9:  

Zamawiający zmienia SIWZ i wydłuża termin składania ofert do dnia 

29.12.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania 

ofert o godz. 11:30.   

 

Pytanie 10:  

Czy Zamawiający wydłuży termin, o którym mowa w pkt. 4 na ostatniej stronie 

OPZ: „Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia przedstawiciela 

producenta potwierdzającego objęcie oprogramowania pakietem serwisowym w 

dniu podpisania umowy” oraz tożsamy termin wskazany w §5 ust. 3 wzoru umowy 

do 3 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy? 

Odpowiedź 10:  

Zamawiający nie wprowadza zmian. 

 

Pytanie 11:  

Czy Zamawiający w pkt. 5.1 SIWZ (str. 2) stawiając wymaganie w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej miał na myśli to, aby co najmniej jedna 

osoba posiadała 3 letnie doświadczenie w zakresie całego przedmiotu umowy, czy 

też aby taka osoba posiadała doświadczenie w zakresie prac określonych w pkt. 

3 na str. 1 OPZ? 

Odpowiedź 11:  

Wyjaśniając postawiony warunek udziału w postępowaniu w pkt. 5.1 SIWZ, 

Zamawiający wymaga aby co najmniej jedna osoba posiadała 3 letnie 

doświadczenie w zakresie wdrożenia całego przedmiotu umowy (zamówienia). 

 

Pytanie 12:  

§6 ust. 1 pkt. 2 Wzoru umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że nie będzie 

zobowiązany do zapłaty zastrzeżonej w tych postanowieniach kary umownej, jeśli 

odstąpi on od umowy z przyczyn o charakterze siły wyższej lub zdarzeń 

związanych z obecnie panującą pandemią. 

Odpowiedź 12:  

Zamawiający wskazuje, że treść umowy jest w tym zakresie wyczerpująca i jasna. 

 

 

Pytanie 13:  
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§10 ust. 3 Wzoru umowy – Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu i 

wprowadzenie zapisu, że zmiany obowiązywać będą od dnia zawarcia stosownego 

aneksu do Umowy? 

Odpowiedź 13:  

Zamawiający nie dokonuje zmian. 

 

Pytanie 14:  

§11 ust. 2 Wzoru umowy – Wykonawca prosi o wskazanie przez Zamawiającego 

okresu wypowiedzenie w wypadkach określonych w §11 ust. 2 Wzoru umowy. W 

§11 ust. 3 Wzoru umowy Zamawiający zawarł jedynie okres 30 dni w ciągu, 

których może dojść do samego wypowiedzenia, jednak nie wskazał długości 

okresu samego wypowiedzenia. 

Odpowiedź 14:  

Zamawiający nie dokonuje zmian. 

 

Pytanie 15:  

§13 ust. 1 Wzoru umowy – Wykonawca prosi o rozbudowanie zwrotu „bez 

możliwości jej wypowiedzenia”, i dodanie dodatkowych postanowień, tak aby 

zwrot ten brzmiał: „bez możliwości jej wypowiedzenia, chyba że z powodu 

naruszeń postanowień licencyjnych przez Zamawiającego”. Nie jest możliwe 

udzielenie licencji niewypowiadalnej w ogóle, zwłaszcza jeśli licencjobiorca 

dopuszcza się naruszania postanowień licencyjnych. 

Odpowiedź 15:  

Zamawiający zmienia treść par. 13 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, że słowa 

„bez możliwości jej wypowiedzenia” zastępuje słowami „bez zmian możliwości 

jej wypowiedzenia lub z bezokresowym zobowiązaniem do jej 

niewypowiadania z jakichkolwiek powodów poza przypadkiem 

stwierdzonego naruszenia postanowień tejże licencji przez 

Zamawiającego.” 

 

Pytanie 16:  

§13 ust. 4 Wzoru umowy – Wykonawca prosi o następującą modyfikację zapisów, 

bowiem nie jest w stanie odpowiadać za jakiekolwiek naruszenie praw osób 

trzecich: „W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 

z tytułu naruszenia praw osób trzecich, a wynikających z tego, licencja udzielona 

jest niezgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym §13, Wykonawca 

zwolni Zamawiającego (…)” 

Odpowiedź 16:  

Zamawiający zmienia zapis par. 13 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: 

słowa „W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z 

tytułu naruszenia praw osób trzecich” zastępuje słowami „W przypadku 

zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu 

naruszenia praw osób trzecich, związanych z Umową lub jej 

wykonywaniem, w szczególności udzielonymi w jej ramach licencjami”.  
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Pytanie 17:  

Do kiedy Państwo mają wykupione wsparcie dla obecnej wersji CUCM’a? 

Odpowiedź 17:  

Obecnie Zamawiający nie posiada wsparcia dla systemu CUCM. 
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