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Katowice, dnia 30,09.2019 r

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetarga nieograniczonego o waftości zamówienia
wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu

InformaĘcznego klasy BRP w Głównym InsĘtucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu
Utrrymaniowego i Usług Rozrvoju.
Szanowni Państwo,
Informujemy, iŻ zgodnie z art' 38 ust. l ustawy z dnia Ż9 stycznia 2004 r. - Prawo zamowteń
publicznych (Dz.U. z2018 r. poz. 1986)' do ZamawiĄący udziela odpowiedzi na pytanie:
Pytanie 105:
pkt6. OPZ:

1)

wnosimy

o

potwierdzenie,

że zamawiający wmaga 50 licencji dla

umożliwiających dostęp do obszarów wskazanych w poz.

2)

1_4

uzytkowników nazwanych

tabeli nr 8;

wnosimy o potwierdzetie, że zamawiający wymaga 30 licencji dla biernych uŻytkowników nazwanych

umozliwiających dostęp do obszarów wskazanych w poz. l-4 tabeli nr

oDPowIED Ż z*t n'wIAJĄCEGo

8.

:

zpylaniam| które wpbnęb do Zamawiającego' jak i różnymi sposobami licencjonowania
Zamawiający Zręzygnował z okręśleniailościlicencji na system w zakresie modułów od 1-4 ( tj.:
Finansów i księgowości, Kadr i płac, Majątku trwałego oraz SprzedaŻy i zaktlpów) Szczegółowo
określiłużlkowników w tabeli -,, Liczba uzytkowników nazwanych Systemu w poszczególnych
obszarach wdrozęnia''. Pozostała ilośćlicencji dla obszarów 5 (Zarządzanie re|acjami z klientem) i 7
(Zarządzanie projektami) określona w SIWZ to licencje dla pracowników nie ujętych
w tabeli.

W

związ|<rl

Zamawiający potwierdza, żewymagałącznie 30 licencji dla biernych użytkowników nazwanych
umożliwiający im dostęp do obszarów wskazanych w poz. 1-4 tabeli nr 8 (Liczba użytkowników
nazwanych Systemu w poszczególnych obszarach Wdrożenia). Użytkownicy muszą mieó zapewniony
dostęp jedynie do podglądu do danych bęz mozliwości ich edycji.

Ponadto informuiemv. iż termin składania ofert unłvwa dnia 30.10.Ż019r. o sodz.

10:00"

otwarcie ofert nastapi 30.10.2019 o eodzinie 12:00.
Z poważaniem,

str. I

