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Warszawa, 27 lipca 2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. „Dostarczenie i odnowienie dla Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN oprogramowania standardowego wraz z licencjami oraz subskrypcji
oprogramowania w podziale na 3 części” Zamawiający, Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN, działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych, przekazuje poniżej treść wniosku wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1 :
Zamawiający w części II wymaga odnowienia subskrypcji oprogramowania:
Microsoft 365 A3 for faculty z Software Assurance ( przedłużenie istniejącej subskrypcji) 215
na 12 miesięcy ,subskrypcja w modelu CSP ( tenant: mhzp.onmicrosoft.com).
Jednocześnie Zamawiający wymaga terminu realizacji w terminie zadeklarowanym przez
Wykonawcę nie dłuższym niż 9 dni.
Ponieważ w ramach programu CSP dostawa jest równoznaczna z aktywacją i uruchomieniem
subskrypcji to prosimy o potwierdzenie, że jako „odnowienie” Zamawiający rozumie
dostawę, uruchomienie na podanym przez Zamawiającego tenancie wskazanej ilości
subskrypcji w zadeklarowanym od podpisania umowy terminie, a nie od dnia zakończenia
obowiązywania aktualnych subskrypcji.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wymaga dostarczenia i uruchomienia subskrypcji w terminie
zgodnym ze wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, a nie od dnia zakończenia
obowiązywania aktualnych subskrypcji.

Pytanie 2:
We wzorze umowy w postanowieniach jednolitych dla wszystkich części zamówienia w § 2.
Ust 7 Zamawiający wymaga : Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonych w czasie
i terytorialnie, niewyłącznych licencji będących przedmiotem niniejszej umowy,,
zapewniających Zamawiającemu prawo do korzystania z oprogramowania objętego
licencjami na następujących polach eksploatacji: 1) korzystanie z oprogramowania w ramach
wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób zgodnie z liczbą udzielonych licencji, w tym
konieczne zwielokrotnianie oprogramowania; 2) instalacja na komputerze (komputerach)
innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano licencje oprogramowania, pod
warunkiem wcześniejszej deinstalacji ich z tego komputera (komputerów).
Zwracamy uwagę, że w przypadku części II subskrypcje co do zasady są ograniczone czasowo,
zatem nie jest możliwe spełnienie wskazanego zapisu. Prosimy o wyłączenie wskazanego
zapisu udzielenia nieograniczonych w czasie licencji dla części II postępowania, w
przeciwnym wypadku umowa dla części II, będzie zawierała zapisy niemożliwe do spełnienia
przez żadnego z Wykonawców.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że odnośnie części II zamówienia, wymaga udzielenia licencji na okres
12 miesięcy.
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie.

