
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.022.2021.PCh Warszawa, 19 sierpnia 2021 r.  

 
 
do Wykonawców 

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

pn. Przedłużenie gwarancji aktualizacji do nowych wersji oprogramowania dla posiadanych 
licencji Microsoft oraz zapewnienie subskrypcji oprogramowania Windows Enterprise E3 lub 
równoważnego 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 poz. 1129, 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 nr 1 
Liczba licencji 
Załącznik nr 6 do SWZ, Formularz ofertowy Tabela nr 1. 
W Pozycji nr 2 w kolumnie nr 3 jest wpisana liczba „1”. Czy w związku z tym w kolumnie 4 mamy podać cenę 
jednostkową za łącznie 150 szt. subskrypcji Windows Enterpise E3? 
 
Odpowiedź: 
W kolumnie 4 należy podać cenę jednostkową za łącznie 150 szt. subskrypcji Windows Enterpise E3. 
 
 
Pytanie nr 2 
Załącznik nr 8 do SWZ – wzór Umowy, par 4 ust 1 oraz 3, a także  
Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ ust. 4 i ust. 7 
Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przedłużenie gwarancji 
aktualizacji do nowych wersji oprogramowania (Software Assurance) dla licencji, o których mowa w pkt. 3.1 oraz 
potwierdzające zapewnienie subskrypcji, o których mowa w pkt. 3.2 a także w przypadku skorzystania z prawa 
opcji dokumentu potwierdzającego przedłużenie gwarancji aktualizacji do nowych wersji oprogramowania 
(Software Assurance) dla wskazanej przez Zamawiającego ilości licencji Exchange Server Standard. 
Microsoft nie wystawia żadnych dokumentów potwierdzających dostarczenie licencji, subskrypcji, czy też 
przedłużenia Software Assurance, a jedynie udostępnia informacje na dedykowanym portalu dla klienta i 
partnera o przydzielonych licencjach. W związku z tym czy Zamawiający uzna, informacje o przedłużeniu 
Software Assurance oraz dostarczonej subskrypcji zamieszczone na dedykowanym portalu Microsoftu, za 
wystarczające i tym samym za spełnienie przez Wykonawcę obowiązku wymienionego w ust 4 oraz 7.1 OPZ a 
także we wzorze Umowy, par 4 ust 1 oraz 3? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna, informacje o przedłużeniu Software Assurance oraz dostarczonej subskrypcji zamieszczone 
na dedykowanym portalu Microsoftu, za wystarczające i tym samym za spełnienie przez Wykonawcę obowiązku 
wymienionego w pkt 4 oraz pkt 7.1 OPZ, a także we wzorze Umowy, § 4 ust 1 i 3. 
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Pytanie nr 3 
Dotyczy SWZ, VIII. warunki udziału w postępowaniu o udzielenie ZAMÓWIENIA, pkt 1, ppkt 1.1.b): 
Z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia w postępowaniu są dwa rodzaje uprawnień: przedłużenie gwarancji 
aktualizacji do nowych wersji oprogramowania dla posiadanych licencji Microsoft oraz zapewnienie subskrypcji 
oprogramowania 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikacje warunku udziału w postępowaniu i proponujemy brzmienie: 
“b) [DOŚWIADCZENIE] Wykonawca musi posiadać doświadczenie w postaci należytego wykonania co najmniej 
dwóch zamówień polegających na dostawie licencji/subskrypcji Microsoft o wartości co najmniej 500 000 zł 
brutto każde. 
Zamówienia te muszą być wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  
 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy SWZ; XXIV. informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, 
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą za pomocą elektronicznego podpisu 
kwalifikowanego i przesłanie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej? 
 
Odpowiedź 
Sposób i miejsce zawarcia umowy, zostanie uzgodniony z Wykonawcą, po wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT oraz wszelkich załączników do 
niej w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług)?  
W sytuacji, w której Zamawiający dopuszcza taką możliwość prosimy o dodanie postanowienia w brzmieniu: 
“Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT oraz wszelkich załączników do niej w formie 
elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług). Faktura VAT oraz wszelkie załączniki do niej będą wysyłane na adres: [...]” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i zmienia załącznik nr 8 do SWZ poprzez dodanie zdania w 
§ 5 ust. 10, w brzmieniu: 
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT oraz wszelkich załączników do niej w formie 
elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług). Faktura VAT oraz wszelkie załączniki do niej będą wysyłane na adres: BIT@nik.gov.pl. 
 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - wzór umowy §13 ust. 6 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie ogólnej właściwości miejscowej sądu, poprzez zwrot w brzmieniu: 
“(Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy rozstrzygnie) ... sąd właściwy dla siedziby pozwanego”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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Pytanie nr 7 
Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - wzór umowy §18 ust. 8: 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie symetrycznego zapisu dotyczącego obowiązku do zachowania 
poufności przez obydwie strony umowy poprzez dodanie postanowienia w brzmieniu: 
§11, ust 1 “Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności 
wszelkich danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z 
wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie 
"Informacjami Poufnymi".” 
 
Jednocześnie prosimy o dodanie postanowienia w §8 wzoru umowy, które będzie symetrycznie w stosunku do 
Wykonawcy i Zamawiającego: 
“Za niedotrzymanie przez Zamawiającego zasad poufności, o których mowa w §11, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 2000 zł brutto za każdy taki przypadek.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
 
 

Dyrektor Generalny 
Najwyższej Izby Kontroli 

 
/-/ Janina Bielak 

 
 
 
 


