Warszawa, dnia 14.01.2022 r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1
Dotyczy postępowania na: wsparcie i rozbudowa oprogramowania narzędziowego (5 części) –
COI.ZAK.262.43.2021
I.

WYJAŚNIENIA TRESCI SWZ:
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia poniżej treść
wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

Pytanie 1
Proszę o podanie nr licencji oprogramowania Visual Paradigm (cz. 2, poz. 5.1-5.3) celem wyceny
odnowienia wsparcia.
Odpowiedź:
Zamawiający poniżej wskazuje numery licencji oprogramowania Visual Paradigm:
6210419174420038 - Teamwork Server 16.3 Connection Corporate,
8803359784265041 - Visual Paradigm Enterprise,
5005798942560981 - Visual Paradigm Professional.
Nr zam.: 24415
Licencjobiorca: Centralny Ośrodek Informatyki

II.

ZMIANY SWZ

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w
poniższym zakresie:
I. Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców:
1) pkt 6 Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych otrzymuje brzmienie:
„6.1. Zamawiający, w zakresie Części I - IV, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę
rozwiązania równoważnego, żąda złożenia wraz z ofertą jako dowód na potwierdzenie, że
rozwiązanie równoważne spełnia opisane w OPZ kryteria stosowane w celu oceny
równoważności, Wykazu potwierdzającego spełnianie kryteriów stosowanych w celu
oceny równoważności oprogramowania - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
Formularza Oferty oraz żąda:
wskazania – w tym wykazie – miejsca w dokumentacji1 oprogramowania, w którym
znajduje się potwierdzenie spełnienie danego wymagania (nazwa dokumentu, numer
strony dokumentu, pkt, etc. oraz adres strony WWW pod którym dokument jest
opublikowany, a także publicznie i powszechnie dostępny bez konieczności logowania).
W przypadku jeśli wskazanie opisanego wyżej miejsca nie jest możliwe lub nie jest
wystarczające, wykonawca powinien opisać sposób spełnienia danego wymagania
dołączając inne przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia danego
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publicznie i powszechnie dostępnej na stronach WWW producenta
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wymagania (np. zrzut konfiguracji, karta katalogowa, specyfikacja techniczna,
dokumentacja licencyjna, dokumentacja oprogramowania) lub przedstawić
oświadczenie producenta oprogramowania, z którego wynika sposób spełnienia danego
wymagania.
6.1. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli
potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania lub cechy.
6.2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6.3. Postanowienia pkt 6.3 powyżej nie stosuje się gdy pomimo złożenia przedmiotowego
środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
6.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.”
2) pkt 7.1 otrzymuje brzmienie w zakresie części I-IV: „O udzielenie zamówienia publicznego
może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) w zakresie części I:
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej
dwie umowy obejmujące:
dostawę oprogramowania do administrowania bazami danych
lub
dostawę oprogramowania do administrowania bazami danych wraz ze wsparciem
technicznym
lub
usługę wsparcia technicznego oprogramowania do administrowania bazami danych,
o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100) każda.
Przez jedną dostawę/usługę Zamawiający rozumie dostawę/usługę realizowaną w
ramach jednej umowy.
Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na świadczenie powtarzające się lub ciągłe, to
wartość już wykonanej części zamówienia na dzień składania ofert nie może być
mniejsza niż 50 000,00 zł brutto.
2) w zakresie części II:
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej
dwie umowy obejmujące:
dostawę oprogramowania do rozwoju oprogramowania,
lub
dostawę oprogramowania do rozwoju oprogramowania wraz ze wsparciem
technicznym,
lub
usługę wsparcia technicznego oprogramowania o rozwoju oprogramowania
o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100) każda.
Przez jedną dostawę/usługę Zamawiający rozumie dostawę/usługę realizowaną w
ramach jednej umowy.
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Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na świadczenie powtarzające się lub ciągłe, to
wartość już wykonanej części zamówienia na dzień składania ofert nie może być
mniejsza niż 150 000,00 zł brutto.
3) w zakresie części III:
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej
dwie umowy obejmujące:
dostawę oprogramowania biurowego,
lub
dostawę oprogramowania biurowego wraz ze wsparciem technicznym,
lub
usługę wsparcia technicznego oprogramowania biurowego
o wartości co najmniej 75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych
00/100) każda.
Przez jedną dostawę/usługę Zamawiający rozumie dostawę/usługę realizowaną w
ramach jednej umowy.
Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na świadczenie powtarzające się lub ciągłe, to
wartość już wykonanej części zamówienia na dzień składania ofert nie może być
mniejsza niż 75 000,00 zł brutto.
4) w zakresie części IV:
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej
dwie umowy obejmujące:
dostawę oprogramowania dot. cyberbezpieczeństwa,
lub
dostawę oprogramowania dot. cyberbezpieczeństwa wraz ze wsparciem technicznym,
lub
usługę wsparcia technicznego do oprogramowania dot. cyberbezpieczeństwa
o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) każda.
Przez jedną dostawę/usługę Zamawiający rozumie dostawę/usługę realizowaną w
ramach jednej umowy.
Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na świadczenie powtarzające się lub ciągłe, to
wartość już wykonanej części zamówienia na dzień składania ofert nie może być
mniejsza niż 100 000,00 zł brutto.”
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie części V pozostaje bez zmian.
II. Rozdział II – Opis Przedmiotu Zamówienia – część I:
w pkt II wykreśla się zdanie: „W przypadku błędnego działania środowiska lub wykrytych
niezgodności pod kątem spełnienia warunków OPZ po instalacji oprogramowania równoważnego
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.”.
III. Rozdział II – Opis Przedmiotu Zamówienia – część II:
w pkt II wykreśla się zdanie: „W przypadku błędnego działania środowiska lub wykrytych
niezgodności pod kątem spełnienia warunków OPZ po instalacji oprogramowania równoważnego
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.”.
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IV. Rozdział II – Opis Przedmiotu Zamówienia – część III:
1) w pkt I ppkt 2 w Tabeli wykreśla się Lp. 12.1 producent ADOBE oraz Lp. 12.2 producent
ADOBE,
2) w pkt I ppkt 3 w Tabeli wykreśla się część tabeli opisującą kryteria stosowane w celu
oceny równoważności dla oprogramowania Adobe:
Nazwa
Oprogramowanie typu Adobe Captivate lub równoważne
 Subskrypcja dla 2 użytkowników
Licencja
 Subskrypcja na okres 12 miesięcy









Cechy
oprogramowania








Nazwa
Licencja

Funkcjonalność tworzenia interaktywnych kursów online
Funkcjonalność tworzenia symulacji działania aplikacji
Funkcjonalność tworzenia instruktaży video
Budowanie modułowych kursów ze śledzeniem postępów nauki
Biblioteka gotowych wzorców projektowych
Repozytorium elementów graficznych, zdjęć, dźwięków, quizów,
motywów, typografii
Podmiana zawartości metodą „przeciągnij i upuść”
Klonowanie formatowania pomiędzy obiektami (min.: kolor, styl,
czcionki, rozmiar, obramowania)
Jednoczesne rejestrowanie dźwięku i obrazu z kamery oraz aktywności
instruktora (w tym ruchy kursora oraz użycie klawiatury)
Import z plików ppt, avi, mov, flv, mpeg
Importowanie nagrań z serwisu YouTube
Syntezator mowy (text-to-speech) w języku polskim
Płynny podgląd z emulacją wielu urządzeń końcowych (stacjonarnych /
mobilnych)
Funkcje wspomagające dostosowywanie treści dla odbiorców z
niepełnosprawnościami zgodne ze standardami dostępności WCAG2.0

Oprogramowanie typu Adobe Creatvie Cloud for teams lub równoważne
 Subskrypcja dla 10 użytkowników
 Subskrypcja na okres 12 miesięcy


Cechy
oprogramowania



Tworzenie i edycja grafik rastrowych praca na warstwach, kontrola
odcieni i nasycenia barw, gradientów, balans kolorów, korekcja tonów,
redukcja szumów, wyostrzanie, filtry, autoselekcja fragmentów
obrazu, wykrywanie krawędzi, dodawanie znaków wodnych,
kaskadowe wyświetlanie wielu obrazów, inteligentne wymazywanie
obiektów obrazu i wypełnianie zawartością tła, obsługa trybów
RGB/CMYK/LAB.
Rekomendacje wzorców ustawień światła na podstawie analizy zdjęć.
Tworzenie grafik wektorowych, obsługa formatów (import/eksport)
min.: dwg, dxf, swf, pct, psd, emf, jpg, gif, bmp, png;

4








Edycja wideo, autokorekcja kolorów, modyfikacja liczby klatek,
inteligentne wymazywanie obiektów z kadru i wypełnianie zawartością
tła
Tworzenie interaktywnych prototypów (makiet) aplikacji webowych
Tworzenie stron www z graficznym edytorem
Wsparcie dla Windows 10
Aplikacja nie wymaga stałego ani tymczasowego dostępu do sieci
internet

3) w pkt II wykreśla się zdanie: „W przypadku błędnego działania środowiska lub wykrytych
niezgodności pod kątem spełnienia warunków OPZ po instalacji oprogramowania
równoważnego Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.”.
V. Rozdział II – Opis Przedmiotu Zamówienia – część IV:
w pkt II wykreśla się zdanie: „W przypadku błędnego działania środowiska lub wykrytych
niezgodności pod kątem spełnienia warunków OPZ po instalacji oprogramowania równoważnego
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.”.
VI. Rozdział II – Opis Przedmiotu Zamówienia – część V:
1) w pkt II wykreśla się ppkt 2-4,
2) numeracja w pkt II ulega odpowiednio zmianie w związku z wykreśleniem, o którym mowa
w pkt 1) powyżej.
VII. Rozdział IV – Formularz oferty wraz z załącznikami:
1) w pkt 5.3 tabeli cenowej Formularza oferty dla części III, wykreśla się Lp. 4 Adobe
Captivate i 5 Adobe Creatvie Cloud for teams - All Apps,
2) numeracja Lp. w tabeli cenowej Formularza oferty dla części III, ulega odpowiednio
zmianie w związku z wykreśleniem, o którym mowa w pkt 1) powyżej,
3) w Załączniku 5 do Formularza oferty w Części III, wykreśla się wiersze dla L.p. z OPZ 12.1. i
12.2.
4) Tekst Rozdziału IV – Formularza oferty wraz załącznikami, uwzględniający powyższe
zmiany stanowi Załącznik do niniejszego pisma.

Wiesław Krzywiński
Dyrektor Generalny
/-/
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