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Nr sprawy: FZ-Il5l3ŻlMKoll9 Katowice' dnia06.02.Ż0l9 r.
Dotyczy: zapytania ofeftowego na przedłuŻenie do dnia 29.0l .2022 prawa do wsparcia

technicznego i aktualizacji oprogramowania (VMware Basic Suppor1 & Subscription), dotyczącego 11

licencji Academic VMware vSphere Standard for 1 processor, posiadanychprzezZamawiającego,
wynikającego z kontraktu 421520090.

Szanowni Państwo'
Infonnujemy, iż w związku z og]oszonym zapytaniem ofeńowym w dniu 05.02.2019 t. do
Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zanawtający,udziela odpowiedzi ponizej.

PYTANIE 1

,,Przedmiotem zapytania oraz zaI<resęm zawańym w opisie Przedmiotu Zamówienia jest:

,,przedłużenie do dnia 29.0I.Ż0Ż2 prawa do wsparcia technicznego i aklualizacji oprogramowania
(VMware Basic Suppor1 & Subscription) dotyczącego 11 licencji Academic YMware vSphere
Standard for 1 processor'posiaclanychprzezZamawiającego, wynikającego z kontraktu 421520090."
Jednakże w oPZ widrrieje równiez wymaganie:

,,Wraz Z oprogramowaniem VMware vSphere powinno być zapewnione wsparcie techniczne i
aktualizacje dla oprogramowania VMware vCenter Server Standard."
Prosimy o wyjaśnienie czy oprogramowanie VMware vCentęr Server Standard ma zostaó równiez
objęte wsparciem serwisowym na warunkach określonychw zapytaniu oraz prosimy o podanie

po siadanego przez Zamawi aj ącego numeru kontraktu na p ow y ŻszY pro dukt.''

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO
TakZamawl'ający oczekuje równiez objęcia wsparciem produktu VMware vCentęr Server Standard.

Numer kontraktu clla tego produktu to 42549475.

PYTANIE 2

,,Prosimy o irrfonnację czy wsparcie sętwisowe o zakresie opisanym w opisie Przedmiotu
Zamowienia ma byó świadczone przez Wykonawcę czy Zamawiającybędzie wykorzystywał jedynie

środki bezpośredniego kontaktu z producentem oprogramowania.o'

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO
Zamaw iaj ący, bę dzie wykorzystyr,vał bezpośrednie kanały komunikacj i z producentem

oprogramow ania bez konieczności angazowania Wykonawcy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie przedłuża terminu na
składanie ofert.

Z poważaniem
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