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Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
„Udzielenie subskrypcji, licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, 
aktualizacji i poprawek oprogramowania (Software Assurance) na warunkach 
określonych w przedłużeniu Umowy Microsoft Enterprise Nr 80E60078
z 25.11.2005 r. zawartej przez Zamawiającego z 
Limited B.V. sp. prawa irlandzkiego”

Microsoft Ireland Operations

Zamawiający informuje, że uznał w całości odwołanie z 2 stycznia 2017 r. wniesione 
przez Integrated Solutions Sp. z o.o., w związku z tym wprowadził do ogłoszenia oraz do 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie waruiiku udziału w rozdziale V ust. 1 
pkt 2 lit. c), odpowiednie modyfikacje. Zapis w tym pkt otrzymał następujące brzmienie: 
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca -  wykaże, że wykonał (a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy -  w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia podlegające na świadczeniu 
usług wsparcia technicznego lub dostawie subskrypcji na oprogramowanie Microsoft, każde 
o wartości przekraczającej 1.500.000,00 zł. W przypadku składania oferty przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać 
spełniony w całości, przez co najmniej jednego z Wykonawców!
Takie same modyfikacje zostały wprowadzone w ogłoszeniu o zamówienie.

Ponadto 5 stycznia br do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1:
SIWZ, V. Warunki udziału w postępowaniu, ust.l pkt 2 lit. c): i
Zamawiający wymaga, aby w zakresie zdolności zawodowej Wykonawca wykazał, że wykonał (a 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane)
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w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy -  w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na świadczeniu usług 
wsparcia technicznego lub usług subskrypcji na oprogramowanie Microsoft, każda o wartości 
przekraczającej 1.500.000,00 zł.
Z uwagi na to, że wymagane doświadczenie polegające na świadczeniu usług może zrealizować 
jedynie producent oprogramowania, gdyż to on jest uprawniony do udzielenia licencji, 
subskrypcji oraz wsparcia technicznego na to oprogramowanie, a Wykonawca może jedynie 
dostarczyć (odsprzedać) licencję/subskrypcję/wsparcie na oprogramowanie, zwracamy się 
z zapytaniem:
a) Czy Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony przez Wykonawcę
legitymującego się doświadczeniem polegającym na dostawie usług wsparcia technicznego lub 
dostawie subskrypcji (dostawie licencji udzielanych przez producenta oprogramowania 
Microsoft)?

b) Czy Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony przez Wykonawcę
legitymującego się doświadczeniem polegającym na wykonaniu minimum jednej usługi 
przekraczającej 4.500.000,00 zł, przy jednoczesnym utrzymaniu wymagania w zakresie wartości 
(3 dostawy x 1.500.000 zł = 4.500.000 zł)?

c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający wymaga, aby warunek dotyczący doświadczenia został spełniony w całości przez 
co najmniej jednego z takich wykonawców. Zwracamy uwagę, że o ile samo różnicowanie 
sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia jest dopuszczalne na tle normy prawnej wynikającej z 
przepisu art. 23 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
o tyle musi być to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne. W przedmiotowym 
postępowaniu, w naszej opinii brakuje takiego uzasadnienia, a dodatkowo opis spełniania tego 
warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -  gdzie celem 
jest łączenie potencjałów odrębnych podmiotów -  jest nieproporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia.
Czy Zamawiający dopuści, aby warunek dotyczący doświadczenia mógł być wykazany przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia także w taki sposób, 
iż ocenie podlegać będzie łączne doświadczenie wykonawców?

Odpowiedź na pytanie la :
W odpowiedzi na wniesione odwołanie Zamawiający zmodyfikował warunek w Specyfikacji, 
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu, ust.l pkt 2 lit, cł w następujący sposób 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca -  wykaże, że wykonał (a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia podlegające na świadczeniu 
usług wsparcia technicznego lub dostawie subskrypcji na oprogramowanie Microsoft, każde 
o wartości przekraczającej ł .500.000,00 zł. W przypadku składania oferty przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać 
spełniony w całości, przez co najmniej jednego z Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie 1 b i c
Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wprowadza zaproponowanych modyfikacji.



Pytanie Nr 2:
W OPZ Zamawiający wskazał następującą licencję:
l.AAA-10726 EntCloudSuiteFromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr Wykonawca 
informuje, że w aktualnym cenniku EA firmy Microsoft pod kodem produktu AAA-10726 
znajduje się produkt o nazwie „SPE E3 FromSA ShrdSw ALNG SubsVL MVL PerUsr”.
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje dostawy wyżej wymienionej przez 
Wykonawcę licencji.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy wyżej wymienionej przez Wykonawcę licencji. 
W związku z powyższym w Załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w pkt 2 zakup usługi Software Assurance do używanego oprogramowania Microsoft w tabeli 
w poz. 1 kolumna 3 (nazwa oprogramowania) zmieniona została nazwa produktu na następujący 
SPE E3 FromSA ShrdSw ALNG SubsYL MYL PerUsr.


