Warszawa, dnia 2 czerwca 2022 r.
Strona WWW
WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: „Dostawa 12 miesięcznych subskrypcji licencji Jira Data Center wraz z usługami
specjalistycznymi” - COI-ZAK.262.19.2022.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia poniżej treść
wyjaśnień w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy.
Pytanie 1:
W związku z ogłoszeniem zamówienia na zakup licencji produktów Atlassian, bardzo proszę
o uzupełnienie numerów SEN poniższych produktów oraz podanie adres e-mail osoby technicznej
przypisanych do tych produktów- rozumiem, że aktualnie mają Państwo wersję server poniższych
produktów i zamierzają Państwo przejść na wersję data center?
Poniżej lista produktów z prośbą o podanie ich numerów SEN ( jeżeli Państwo już z tych produktów
korzystacie):
Produkt

Numer SEN

E-mail osoby
technicznej

Jira Software
Golive/Environment
Management Hub
JSU Automation Suite for
Jira Workflows
ScriptRunner for Jira
Structure-Project
Management at Scale for
Jira
WorklogPRO-Timesheets
for Jira
Zephyr for Jira-Test
Management for Jira
BitBucket

Poniżej przesyłam instrukcję jak można sprawdzić numery SEN poszczególnych produktów i kontakt
techniczny przypisany do nich:
1. Należy zalogować się na swoje konto My Atlassian (my.atlassian.com) jako właściciel konta lub
osoba kontaktowa ds. technicznych.
2. Następnie należy kliknąć na zakładkę Licencje (Licenses) i odszukać licencję. Numery SEN znajdują
się w pierwszej kolumnie lub bezpośrednio po nazwie produktu.
3. Po kliknięciu w numer SEN otworzy się widok w którym jest informacja odnośnie adresu e-mail
osoby technicznej (Technical Contact)
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Confluence

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany w pkt 7.III
Rozdziału II – Opis przedmiotu zamówienia, dodając pkt 1.9 w brzmieniu: „Numer SEN: SEN-5463004”
oraz dodając pkt 2.8 w brzmieniu: „Numer SEN: SEN-5462998”. Dla pozostałych produktów
Zamawiający podał nr SEN w „Tabeli 1 Licencje Atlassian” w pkt 5.I.2 Rozdziału II – Opis przedmiotu
zamówienia.
Ponadto Zamawiający informuje, że adres e-mail osoby technicznej dla wszystkich powyższych
produktów to licencje@coi.gov.pl.
Zamawiający potwierdza także, że aktualnie posiada wersję server produktów wymienionych w „Tabeli
1 Licencje Atlassian”, pkt. 7.III.1 oraz pkt. 7.III.2 Rozdziału II – Opis przedmiotu zamówienia i zamierza
przejść na wersję Data Center tylko w ramach produktów opisanych w "Tabeli 1 Licencje Atlassian", co
zostało opisane w Rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia.
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/-/ Katarzyna Blachowicz
Zastępca Dyrektora
Centralnego Ośrodka Informatyki

