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dot. COI-ZAK.262.41.2020
WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ NR 1
Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na nowych
licencji i konwersja posiadanych przez Zamawiającego licencji dla oprogramowania IBM DB2
Advanced Edition, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia poniżej treść
pytań Wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami :
Pytanie nr 1:
Dotyczy: CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 3. Określenie przedmiotu zamówienia
W związku z ewolucją produktu IBM DB2 i zmianami nazw licencji przez firmę IBM, od dnia 1 stycznia
2021 są dostępne następujące licencje:
• IBM DB2 Standard Edition VPC,
• IBM DB2 Advanced Edition VPC.
Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest:
• w pkt. 1 – dokonanie trade-up z wersji IBM DB2 Standard Edition do wersji IBM DB2 Advanced
Edition;
• w pkt. 2 – dostawę nowych licencji IBM DB2 Advanced Edition.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe i jednocześnie dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu
zamówienia. Pkt 3 Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zmiana metryki licencyjnej oraz rozbudowa wraz ze 12 miesięcznym
wsparciem technicznym istniejącego środowiska produkcyjnego posiadanego przez Zamawiającego
poprzez:
1. Konwersję (TradeUP) posiadanych przez Zamawiającego licencji IBM DB2 Standard Edition do
modelu licencyjnego IBM DB2 Advanced Edition zgodnie z Tabelą nr. 1 wraz z zachowaniem
obecnego wsparcia technicznego aktywnego do dnia 31.12.2021.
2. Dostawę nowych licencji IBM DB2 Advanced Edition zgodnie z Tabelą nr. 2 wraz z 12 miesięcznym
wsparciem technicznym od dnia dostarczenia danych licencyjnych i dostępowych, o których mowa
w pkt 4.1 OPZ.
Tabela nr 1. Szczegółowy wykaz oprogramowania podlegającego konwersji (zmiana metryki
licencyjnej)
Posiadane oprogramowanie

Lp.
1.

Oprogramowanie
PN: E0HP3LL
IBM
DB2
Advanced
Workgroup Server

Liczba
licencji
1780

Metryka
licencyjna
PVU

Posiadane oprogramowanie
(przekształcone przez producenta od
01.01.2021)
Oprogramowanie
PN: E0Q5WLL
IBM DB2
Standard Edition
VPC option

Liczba
licencji
25

Metryka
licencyjna
VPC

Oczekiwane po konwersji

Oprogramowanie
PN: D26XHLL
IBM Db2 Advanced
Edition VPC Option
Virtual Processor Core

Metryka
licencyjna
VPC

Data końca
wsparcia
31.12.2021

1

Edition Processor
Value Unit (PVU)

from Db2 Standard
Edition VPC Option
VPC Trade Up Lic +
Subscr and Support 12
Months

Virtual Processor
Core

Zamawiający posiada aktywne wsparcie techniczne w okresie wskazanym w Tabeli nr 1 „Szczegółowy
wykaz oprogramowania podlegającego konwersji ( zmiana metryki licencyjnej)”, kolumna „Data końca
wsparcia”.
Tabela nr 2. Szczegółowy wykaz nowego oprogramowania
Lp
.
1.

PN

Oprogramowanie

D233MLL

IBM Db2 Advanced Edition VPC
Option Virtual Processor Core
License + SW Subscription &
Support 12 Months

Liczba
licencji
18

Metryka
licencyjna
VPC

Końcowa data
wsparcia
12 miesięcy od dnia
dostarczenia danych
licencyjnych

Pytanie nr 2:
dotyczy: CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 3. Określenie przedmiotu zamówienia
Według informacji uzyskanych od producenta oprogramowania od 01.01.2021 na koncie Passport
Advantage Zamawiającego (Ministerstwo Cyfryzacji) zamiast licencji DB2 Advanced Workgroup Server
Edition PVU widnieje licencja IBM DB2 Standard Edition VPC. Zmiana ta wynika z ewolucji produktu
dokonanej automatycznie przez producenta oprogramowania.
Prosimy o zmianę nazwy licencji, występującą w OPZ i innych dokumentach jak wyżej.
W związku z powyższym prawidłowa tabela, w oparciu o którą należy przeprowadzić konwersję licencji
wygląda następująco:
Lp.

PN

Oprogramowanie

Liczba
licencji

Metryka
Licencyjna

1

E0Q5WLL

IBM DB2
Standard Edition
VPC Option

25

VPC

Liczba
licencji po
konwersji
25

Metryka
licencyjna

Data końca
wsparcia

VPC

31.12.2021

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiedzią na
pytanie nr 1.
Pytanie nr 3:
Dotyczy: CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 3. Określenie przedmiotu zamówienia
Według zasad licencjonowania Producenta Oprogramowania każda nowa licencja zawiera w sobie
12 miesięcy wsparcia. Wsparcie dla licencji biegnie od daty zakupu, zależy od momentu rozstrzygnięcia
przetargu i podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą. Dostarczenie nowych licencji
wraz ze wsparciem od dnia 01.01.2021 nie jest możliwe, ponieważ nie można dostarczyć nowych
licencji ze wstecznymi datami wsparcia.
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Prosimy o usunięcie daty rozpoczęcia wsparcia dla nowych licencji z tabeli nr 2 – Szczegółowy wykaz
nowego oprogramowania, ponieważ wymaganie obecnie sformułowane w OPZ jest niemożliwe do
realizacji.
Proponujemy zmianę zapisu w OPZ:
Lp.
1

PN

Oprogramowanie
IBM
DB2
Advanced Edition
(VPC)

Liczba
licencji
39

Metryka
Licencyjna
VPC

Data końca
wsparcia
31.12.2021

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiedzią na
pytanie nr 1.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje pkt 8 Rozdział I – SIWZ, który otrzymuje
następujące brzmienie:
„8.1 Konwersja (TradeUP) posiadanych przez Zamawiającego licencji IBM DB2 Standard Edition do
modelu licencyjnego IBM DB2 Advanced Edition zgodnie z Tabelą nr. 1 Opisu przedmiotu
zamówienia wraz z zachowaniem obecnego wsparcia technicznego aktywnego do dnia
31.12.2021.
8.2 Dostawę nowych licencji IBM DB2 Advanced Edition zgodnie z Tabelą nr. 2 wraz z 12 miesięcznym
wsparciem technicznym licząc od dnia dostarczenia danych licencyjnych i dostępowych, o których
mowa w pkt 8.3. poniżej.
8.3 Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do dostarczenia
Zamawiającemu w terminie wskazanym maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy
(stanowi kryterium oceny ofert) drogą elektroniczną na adres email licencje@coi.gov.pl:
1) potwierdzenia
wykonana
konwersji
licencji
zgodnie
z
Tabelą
1.
wraz
z zachowaniem obecnego wsparcia technicznego aktywnego do dnia 31.12.2021 r. – certyfikat
IBM Proof of Entitlement;
2) potwierdzenia dostarczenia nowych licencji wraz z 12 miesięcznym wsparciem licząc od dnia
dostarczenia danych licencyjnych i dostępowych - certyfikat IBM Proof of Entitlement;
3) dokumentów potwierdzających objęcie Oprogramowania wsparciem technicznym oświadczenie musi zawierać co najmniej numer umowy z producentem, numer klienta, nazwy
produktów, numery produktów, liczbę licencji oraz daty obowiązywania wsparcia
technicznego;
4) danych dostępowych do systemu informatycznego wskazanego przez Wykonawcę, adresu
e-mail, strony www, oraz numerów telefonicznych, umożliwiających rejestrację Zgłoszeń
i monitorowanie przez Wykonawcę ich realizacji.”,
pkt 4.1.1 i 4.1.2 Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia, które otrzymują następujące brzmienie:
„4.1.1 potwierdzenia wykonana konwersji zgodnie z Tabelą nr 1 wraz z zachowaniem obecnego
wsparcia technicznego aktywnego do dnia 31.12.2021. – certyfikat IBM Proof of Entitlement
„4.1.2 potwierdzenia dostarczenia nowych licencji wraz z 12 miesięcznym wsparciem od dnia
dostarczenia danych licencyjnych i dostępowych - certyfikat IBM Proof of Entitlement”,

3

oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozdział III – Istotne postanowienia umowy, który otrzymuje następujące
brzmienie:
„1) zapewnienie 12-miesięcznego Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania wskazanego w OPZ,
w Tabeli nr 2, licząc od dnia dostarczenia danych licencyjnych i dostępowych, o których mowa w § 3
ust. 3 Umowy, oraz utrzymanie Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania wskazanego w OPZ,
w Tabeli nr 1, po uwzględnieniu zmiany metryki licencyjnej, o której mowa w pkt 2) poniżej, objętego
aktywnym, w dniu zawarcia Umowy, Wsparciem Technicznym do dnia 31 grudnia 2021 r.;”
§ 3 ust. 3 pkt 2 Rozdział III – Istotne postanowienia umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„2) potwierdzenie wykonania konwersji zgodnie z Tabelą nr 1. o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy,
i objęcie tychże licencji Wsparciem Technicznym, zgodnie z brzmieniem § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy –
certyfikat IBM Proof of Entitlement;”
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert
do dnia 04/02/2021 r. do godz. 10:00.
Odpowiednio zmianie ulegają zapisy w rozdziale I SIWZ:
1) ust. 18.1. otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym
terminie:
do dnia
04/02/2021 r.
do godz.
10:00
2) ust. 18.3. otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online dostępną na stronie internetowej:
https://www.youtube.com/channel/UC_QmMH9HJA6RMc7oYKXVFBg .
W dniu

04/02/2021 r.

o godz.

12:00

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji rozdział IV
SIWZ – Formularz oferty wraz z załącznikami w zakresie tabeli cenowej Nr 1 i tabeli cenowej nr 2.
Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.
/-/ Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny
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