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do Wykonawców 
 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup licencji oprogramowania biurowego 

 

 

 

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.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 
specyfikacji warunków zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1 

1. Proszę o informację jaki rodzaj kluczy instalacyjnych zobowiązany jest dostarczyć wykonawca w ramach 
przedmiotowego postępowania: 

- Jeden klucz instalacyjny (licencjonowanie zbiorowe)   do wszystkich aktywacji oprogramowania Microsoft Office 
2019 Standard i jeden klucz instalacyjny do wszystkich aktywacji oprogramowania Microsoft Office 2019 
Professional, 

- 1 900 kluczy instalacyjnych do oprogramowania Microsoft Office 2019 Standard i 200 kluczy instalacyjnych do 
oprogramowania Microsoft Office 2019 Professional, na każdą licencję oddzielnie jeden klucz instalacyjny.  

 

Odpowiedź: 

Wykonawca musi dostarczyć: 

• jeden klucz instalacyjny (licencjonowanie zbiorowe)   do wszystkich aktywacji oprogramowania Microsoft 
Office 2019 Standard lub nowszy 

• jeden klucz instalacyjny (licencjonowanie zbiorowe)   do wszystkich aktywacji oprogramowania Microsoft 
Office 2019 Professional lub nowszy 

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oddzielnych, pojedynczych kluczy dla każdej licencji. Zamawiający 
posiada system do automatycznej dystrybucji oprogramowania na komputery użytkowników, który wykorzystuje 
jeden klucz dla danego typu licencji. System ten zostanie wykorzystany przy instalacji oprogramowania 
biurowego.  
 
 
 
Pytanie nr 2 

W rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia §1 pkt. 1.2 Zamawiający ustala, że wymaga doświadczenia 
polegającego na dokonaniu co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie licencji na oprogramowanie 
biurowe, o wartości co najmniej 3 000 000 zł każde. 
 
Czy zamawiający wyraża zgodę na odejście od tego warunku pod warunkiem wykupienia na potrzeby tego 
postępowania ubezpieczenia OC przez Wykonawcę, na kwotę wyższą o co najmniej 10% niż wartość brutto 
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oferty? Ubezpieczenie obejmie okres sześciu miesięcy, zaczynając od daty składania ofert. Ubezpieczenie 
będzie zabezpieczać Zamawiającego przed niewłaściwym, niepełnym, opóźnionym wykonaniem dostawy 
przedmiotu zamówienia do kwoty wskazanej wyżej. Jesteśmy otwarci na zaproponowanie dodatkowych 
postulatów odnośnie zakresu ubezpieczenia. 
 
Takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie konkurencji wśród oferentów - w obecnym kształcie SWZ tylko kilka 
największych firm będzie miało możliwość przystąpienia do przetargu, co bezpośrednio może mieć swoje 
odzwierciedlenie w cenie wykonania zamówienia. Zaproponowane przez nas rozwiązanie będzie ręczyć za 
poprawność złożonej oferty, a także w późniejszym etapie za ewentualne wykonanie zamówienia w sposób 
poprawny, bez ryzyka dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na odejście od ww. warunku pod warunkiem wykupienia na potrzeby tego 
postępowania ubezpieczenia OC przez Wykonawcę. 
Zamiarem Zamawiającego, który stawia warunki udziału w postępowaniu, jest podpisanie umowy z Wykonawcą, 
który m.in. poprzez swoje doświadczenie gwarantuje wykonanie zamówienia zgodne z umową. Zamiarem 
Zamawiającego nie jest zaś otrzymanie wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela, w przypadku realizacji 
zamówienia niezgodnej z umową. 
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