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WYJAŚNIENIA SIWZ NR 2

dot. COI-ZAK.262.18.2020

Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na zapewnienie
wsparcia technicznego i subskrypcji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania –
Microsoft, oraz dostawy licencji w ramach prawa opcji – w związku z odnowieniem umowy
Enterprise Agreement – COI-ZAK.262.18.2020, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
Pzp, przedstawia poniżej treść pytań Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1
W związku z udzielonymi odpowiedziami mamy kolejne pytanie dot. odpowiedzi na pytanie nr 2.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pojęcie jednostki dla produktu produkt 6QK00001 Azure Monetary Commitment?
Jaką wartość środków Azure Monetary Commitment Zamawiający zamierza zakupić w Zadaniu nr 1?
Czy ta wartość ma być dostępna w równych częściach, czyli po 1/3 na początku każdej rocznicy umowy
Eneterprise Agreement, czy może cała wartość środków w ramach Azure Monetary Commitment ma
być dostępna od razu od początku umowy EA?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem jednostki dla produktu 6QK-00001 Azure Monetary
Commitment rozumie fakt, iż jedna jednostka jest określoną kwotą przedpłaconą na okres 36 miesięcy
w celu wykorzystania usługi chmurowej Microsoft. Zamawiający zamierza zakupić w Zadaniu nr 1 pięć
(5) jednostek AMC. Całość środków Azure Monetary Commitment ma być dostępna od początku
Umowy z możliwością wykorzystania ich do końca trwania Umowy tj. przez 36 miesięcy zgodnie
z Rozdziałem II SIWZ - Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 2
Zamawiający w OPZ w ust 7 pkt 7.2 oraz 7.3 a także w Umowie IPU w par 3 ust 1 i 3 oraz par 5 ust 7 i 8
wymaga dostarczenia „oświadczenia producenta oprogramowania, potwierdzającego objęciem

COI-ZAK.262.18.2020

Subskrypcją i Wsparciem technicznym, zawierającego co najmniej numer umowy z producentem,
numer klienta, pełną nazwę produktów, numery P/N produktów, liczbę licencji oraz daty
obowiązywania aktualnej usługi Wsparcia technicznego”.
Ponieważ producent Microsoft nie wystawia takich oświadczeń a jedynie informuje na dedykowanych
portalach dla partnera i dla klienta o dostarczonych licencjach, proszę o zgodę aby Zamawiający uznał
ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca dostarczy wydruk z portalu Microsoft poświadczony przez
Wykonawcę, zawierający co najmniej numer umowy z producentem, numer klienta, pełną nazwę
produktów, numery P/N produktów, liczbę licencji oraz daty obowiązywania aktualnej usługi Wsparcia
technicznego?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia iż uzna powyżej opisany przez Wykonawcę warunek za spełniony, jeśli
Wykonawca dostarczy wydruk z portalu Microsoft poświadczony przez Wykonawcę, zawierający co
najmniej numer umowy z producentem, numer klienta, pełną nazwę produktów, numery P/N
produktów, liczbę licencji oraz daty obowiązywania aktualnej usługi Wsparcia technicznego.

Ponadto, Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.
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