PZP.271.21.2020

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Dostarczenie oprogramowania standardowego wraz z
licencjami i subskrypcjami oprogramowania Core Infrastructure Server Datacenter z
Software Assurance, Windows Remote Desktop Services CAL z Software Assurance , M365
Subskrypcja A3 z Software Assurance lub równoważnych

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej: „SIWZ”) i załączników, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela
odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:
Pytanie dotyczy załącznika nr. 1 do SIWZ tj. ,,Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia”
– czy należy wycenić licencje M365? Zapis „Subskrypcja M365 z Software Assurance…” jest
niejasny, ponieważ SA nie występuje w pakiecie M365.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje, iż wymaga dostarczenia subskrypcji M365 z Software Assurance.
Licencje Microsoft M365 zawsze posiadają w sobie Software Assurance, gdyż jako
subskrypcja są zawsze aktualne.

Pytanie 2:
Pytanie dotyczy załącznika nr. 6 do SIWZ tj. ,,Wykazu zamówień” – czy termin zamówienia
obejmuje wartość miesięczną, roczną czy ciągłą (trwającą obecnie) i czy w zakres licencji
wliczają się również subskrypcje Azure?

Odpowiedź:
Zamawiający określił w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej następująco:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje
należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na dostarczeniu licencji Microsoft
(subskrybcja Microsoft365, licencje serwerowe np.: Core Infrastructure Server Datacenter)lub
równoważnych o wartości nie niższej niż 70 000 PLN brutto każda;
UWAGA: Przez dwa zamówienia Zamawiający rozumie zamówienia wykonane w ramach
dwóch odrębnych umów.
Wykonawcy w wykazie zamówień mają wskazać wykonane lub wykonywane zamówienia
tego rodzaju z podaniem terminu ich realizacji, wykazującego, iż były one zrealizowane
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a tym samym
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że w zakres licencji, których dostarczenie stanowi warunek udziału
w postępowaniu nie wliczają się subskrypcje Azure.

