
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.008.2021.PCh   Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 r.           

 
 
 
do Wykonawców 

 
 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Zapewnienie subskrypcji oraz świadczenie usług serwisowych dla pakietu oprogramowania McAfee”. 
 
 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2019, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ 
 
 
Pytanie 1: 
 
„DOTYCZY: 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
3. Zapewnienie subskrypcji oprogramowania McAfee MVISION Protect Plus EDR & EPP (MV6) lub równoważnej dla 1600 
użytkowników, od dnia 03.09.2021 r. do dnia 02.09.2024 r. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie subskrypcji oraz świadczenie usług serwisowych dla pakietu 
oprogramowania McAfee: 
1.3 Zapewnienie subskrypcji oprogramowania McAfee MVISION Protect Plus EDR & EPP (MV6) lub równoważnej dla 
1600 użytkowników, od dnia 03.09.2021 r. do dnia 02.09.2024 r. oraz zapewnienie dla tej subskrypcji wsparcia 
technicznego producenta, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6 Załącznika nr 1 do SWZ. 
 
Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia. 
4.3. Zapewnienie subskrypcji oprogramowania McAfee MVISION Protect Plus EDR & EPP (MV6) lub równoważnej , dla 
1700 użytkowników, od dnia 03.09.2021 r. do dnia 02.09.2024 r. oraz zapewnienie dla tej subskrypcji wsparcia 
technicznego producenta zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6. 
 
Jako, że w zamieszczonych dokumentach do postępowania jest rozbieżność co do ilości użytkowników (dla 1600 
użytkowników / dla 1700 użytkowników) w zakresie zapewnienia subskrypcji oprogramowania McAfee MVISION Protect 
Plus EDR & EPP (MV6) prosimy o potwierdzenie wymaganej przez Zamawiającego ilości użytkowników. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza ilość dla 1600 użytkowników subskrypcji oprogramowania McAfee MVISION Protect Plus EDR & 
EPP (MV6) lub równoważnej od dnia 03.09.2021 r. do dnia 02.09.2024 r. 
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Tym samym, Zamawiający zmienia treść pkt 4.3 OPZ: 

obecna treść: 
„Zapewnienie subskrypcji oprogramowania  McAfee MVISION Protect Plus EDR & EPP (MV6) lub równoważnej, dla 1700 
użytkowników, od dnia 03.09.2021 r. do dnia 02.09.2024 r. oraz zapewnienie dla tej subskrypcji wsparcia technicznego 
producenta zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6.”, 

otrzymuje brzmienie: 
„Zapewnienie subskrypcji oprogramowania  McAfee MVISION Protect Plus EDR & EPP (MV6) lub równoważnej, dla 1600 
użytkowników, od dnia 03.09.2021 r. do dnia 02.09.2024 r. oraz zapewnienie dla tej subskrypcji wsparcia technicznego 
producenta zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6.”. 
 
 
Pytanie 2: 
Informujemy, że producent (firma McAfee) oferuje subskrypcję oprogramowania MVISION Protect Plus EDR & EPP 
(MV6) z następującymi lokalizacjami centrum danych (Data Center): 
- United States Data Center, 
- Germany Data Center, 
- Australia Data Center, 
- Singapore Data Center. 
Jako, że lokalizacja centrum danych (Data Center) ma znaczenie z racji lokalizacji serwerów zbierających 
i przetwarzających dane oraz ma wpływ na cenę subskrypcji oprogramowania MVISION Protect Plus EDR & EPP (MV6) 
to prosimy o potwierdzenie wymaganej przez Zamawiającego lokalizacji centrum danych (Data Center).”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza wymaganą lokalizacje centrum danych na Germany Data Center. 
 
 
Pytanie 3: 
„DOTYCZY: 
1.2 Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: 
[OSOBY] Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami, tj.: 
2) co najmniej 1 osobą, która posiada co najmniej: 
a) kwalifikacje w postaci aktualnego certyfikatu Certified M-HERO MVISION EDR lub dokumentu równoważnego, 
oraz 
b) doświadczenie w postaci dwóch przeprowadzonych wdrożeń w zakresie produktu objętego ww. certyfikatem lub 
dokumentem równoważnym. 
PYTANIE 3: Czy w powyższym przypadku Zamawiający uzna za doświadczenie przeprowadzenie wdrożeń 
w zakresie McAfee Endpoint Threat Defense and Response (EDR)?”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna doświadczenie przeprowadzenia wdrożeń w zakresie McAfee Endpoint Threat Defense and Response 
(EDR) jako tożsame z doświadczeniem wdrożeń Mcafee MVISION EDR. 
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