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Wyjaśnienia treści SIWZ  

oraz informacja o zmianie terminu składani ofert 
 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa oprogramowania biurowego - nr 1/2020 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej 

„ustawa Pzp”) Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., Zamawiający udziela odpowiedzi 

na następujące pytania Wykonawców wniesione w terminie: 

 

 

1. W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania chciałem zapytać, czy 

posiadają Państwo aktywną umowę MPSA bądź CSP z Microsoftem? Jeśli nie to czy 

przewidują Państwo możliwość podpisania takowej umowy w celu ewentualnej realizacji 

wspomnianego zamówienia? 

Odpowiedź: 

Obecnie trwająca umowa jest typu CSP. Jeżeli chodzi o MPSA  Zamawiającego 

obejmuje umowa Ministerstwa Cyfryzacji, z tym że nie zapewnia ona preferencji  

na oprogramowanie biurowe Zamawiającego.  

Poniżej komunikat: 

„Ministerstwo Cyfryzacji uprzejmie zawiadamia, iż jest stroną umowy Business and 

Services nr U9100053 (MBSA) oraz umowy Microsoft Product and Services Agreement 

nr 4100013999 (MPSA). Organizacjom z sektora publicznego (takim jak np. instytucje 

rządowe czy samorządowe) umożliwia to staranie się, przy okazji postępowań z zakresu 

zamówień publicznych, o uzyskanie lepszych cen przy zakupie produktów i usług 

oferowanych przez Microsoft. Aby skorzystać z tej możliwości w toku realizacji 

postępowań należy powołać się na numery powyższych umów.” 

 

2. a) Czy z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 jest możliwość 

wysyłki dokumentów przetargowych podpisanych podpisem kwalifikowanym? 

b) Jeśli nie, to czy istnieje możliwość przedłużenia okresu złożenia oferty o 2 dni do 8 

kwietnia godzina:10:00? 

Odpowiedź: 

a) Zgodnie z  SIWZ rozdział XV Opis sposobu przygotowania ofert - ofertę należy złożyć, 

pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta winna być przygotowana w języku 
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polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, 

na komputerze lub inną trwałą techniką i podpisana przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 

w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacyjnej firmy Wykonawcy. 

Mając na uwadze powyższe, pomimo epidemii (z uwagi na działające poczty, firmy 

kurierskie itd. oraz sekretariat Zamawiającego), Zamawiający dopuszcza jedynie 

tradycyjny sposób składania oferty, tj. w formie papierowej, podpisanej podpisem 

odręcznym, dostarczonej w kopercie.  

b) Zamawiający działając na podstawie art. 11c i 12a ustawy Pzp w zw. z art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert na dzień 08.04.2020 r. – godz. 12:00.  

O nowej dacie Zamawiający poinformuje także zmieniając ogłoszenie w BZP oraz 

ujednolicając SIWZ. Wszystkie powyższe dokumenty zostaną opublikowane na stronie 

BIP Zamawiającego tj. 

http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne/910-zamowienia-

publiczne/zamowienia-publiczne-2020/6658-01-2020-zm  

 

3. Czy instalacja zakupionych licencji może zostać przeprowadzona zdalnie, czy wymagają 

Państwo instalacji na miejscu? 

Odpowiedź: Instalacja zakupionych licencji ma zostać przeprowadzona zdalnie. 

 

4. Czy wymagają Państwo comiesięcznego zakupu licencji przez okres 12 miesięcy (licencje 

Business Premium w wersji miesięcznej), czy chodzi o jednorazowy zakup na 12 miesięcy 

(licencja Business Premium w wersji rocznej)? 

Odpowiedź: Jednorazowy zakup na 12 miesięcy. 

 

5. W którym z załączników należy wprowadzić łączną wartość licencji z zamówienia 

podstawowego oraz z zamówienia opcji, o którym mowa z SIWZ? Czy w załączniku  

nr 2 ma się znaleźć łączna wartość za 250 szt. licencji, a w załączniku nr 1 łącznie za 250 

i 50 szt.? 

Odpowiedź:  

Zarówno w załączniku nr 1 jak i nr 2 kwota łączna wartości licencji jest za 250 szt. Jest 

to zamówienie podstawowe, które Zamawiający na pewno udzieli i za które zapłaci. 

Dodatkowe maksymalnie 50 szt. licencji będą mogły być nabywane za kwotę jednostkową 

(iloczyn dodatkowych licencji i  ceny ofertowej za 1 szt. licencji) wskazaną w załączniku 

nr 2. Z tym, że Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z prawa opcji. Zamawiający 

może również skorzystać z prawa opcji sukcesywnie, bądź w mniejszej ilości zgodnie  

z postanowieniami wzoru umowy. 

Powyższe odpowiedz stanowią integralną część SIWZ. 

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o postanowienia rozdziału XV i XVI SIWZ 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.  

Nowy Termin składania ofert upłynie w dniu 08.04.2020 r. o godzinie 12:00.   

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.04.2020 r. o godzinie 12:15.  
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