Polski Komitet Normalizacyjny
NIP: 525-10-08-869 REGON: 010415408

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, tel. 22 556 76 00, fax: 22 556 77 80, e-mail: prezsekr@pkn.pl, www.pkn.pl

Warszawa, 2021-03-12
WIF.261.2.2021
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zapewnienie prawa
do nowej wersji dla posiadanego oprogramowania, (WIF.261.2.2021).
Odpowiedź Zamawiającego
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia
(SWZ) w postępowaniu na zapewnienie prawa do nowej wersji dla posiadanego
oprogramowania, (WIF.261.2.2021)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), udzielam wyjaśnień, w
związku z wnioskami Wykonawców dotyczącymi wyjaśnienia SWZ.
Pytanie 1.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w jakim dokładnie terminie/do jakiego
dokładnie terminu planują Państwo podpisanie Umowy z wybranym Wykonawcą?
Odpowiedź:
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 308 ust. 2 i ust. 3 pkt. 1a) ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze
zm.):
„Art. 308 ust. 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z
uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
Art. 308 ust. 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:
a) podstawowym złożono tylko jedną ofertę,”

Pytanie 2.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia powołuje się na umowy jak poniżej:
a)dla 100 szt. licencji oprogramowania Office Professional Plus (umowa zakupu 61231628, umowa SA – 64441266 i SA 67719351, umowa SA – 87635555),
b) dla 60 szt. licencji oprogramowania Office Professional Plus (umowa zakupu –
64308281, umowa SA – 67719351, umowa SA –87635555),
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c) dla 25 szt. licencji oprogramowania Office Professional Plus (umowa zakupu –
67719351 z SA, umowa SA - 87635555),
d) dla 450 szt. licencji oprogramowania System Center Configuration Manager Client
ML (umowa zakupu – 67837657, umowa SA – 87635555)
Prośba o uszczegółowienie informacji jaki to jest typ umowy SA- Microsoft OPEN,
MPSA lub inne?
Na jaki okres ma być przedłużone posiadane SA na 2lata czy 3 lata?
Proszę o podanie dat wygaśnięcia powyższych umów SA?
Odpowiedź:
Wymienione powyżej licencje są licencjami typu Open. Ostatnie przedłużenie SA dla
wszystkich licencji zostało zrealizowane na podstawie jednego zlecenia 87635555 –
data wygaśnięcia SA to 28 lutego 2021r.
Dodatkowy identyfikator dla ww. licencji to OPEN 02156544ZZG2102.
Data wygaśnięcia SA dla wymienionych licencji – 28 luty 2021 rok.
Zamawiający nabył licencje na podstawie odrębnych umów. W przypadku
wymienionych powyżej 100 szt. licencji oprogramowania Office Professional Plus zakup
licencji z SA jest identyfikowany numerem – 61231628, następnie Zamawiający
przedłużał trzykrotnie SA dla licencji – 64441266, 67719351, 87635555. Ostatnie
przedłużenie identyfikowane numerem licencji 87635555 ma datę końcową 28 luty
2021r.
Zamawiający określił w Rozdziale 2 pkt. 1 SWZ, że Wykonawca ma dostarczyć licencje
Software Assurance: 269-08814 – 185 szt. i J5A-00147 – 450 szt. Są to licencje na 2 lata.
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