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Strona WWW
Dotyczy postępowania: COI-ZAK.262.17.2020
WYJAŚNIENIA SIWZ NR 1
Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na dostawę oprogramowania
Microsoft lub równoważnego wraz ze wsparciem technicznym przez 36 miesięcy umożliwiającego rozszerzenie
funkcjonalności istniejącej platformy wirtualizacyjnej, na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść pytania
Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią do treści SIWZ:
PYTANIE NR 1:
Działając w imieniu […] w nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na.: DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LUB RÓWNOWAŻNEGO
WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM PRZEZ 36 MIESIĘCY, znak sprawy: COI-ZAK.262.17.2020 (dalej
„Postępowanie”) w związku ze zbliżającym się terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 21.02.2020 r.
niniejszym pragnę zwrócić uwagę, że zastrzeżenie Zamawiającego opisane w Rozdziale 5 ust 1 Opisu Przedmiotu
Zamówienia, stanowiące, że „Zamawiający zastrzega, że niniejszy przedmiot zamówienia jest przeznaczony do
dalszej odsprzedaży. Wszelkie dokumenty licencyjne, rejestracyjne, subskrypcyjne itp. muszą być wystawione na
docelowego użytkownika jakim będzie Minister Cyfryzacji, z adresem korespondencyjnym przy ul. Królewska 27,
00-060 Warszawa”, jest niezgodne z procedurami producenta oprogramowania.
Pragniemy zaznaczyć, że żaden partner producenta oprogramowania Microsoft posiadający status Licensing
Solution Provider (LSP) nie będzie mógł zaoferować Zamawiającemu licencji przeznaczonych do dalszej
odsprzedaży innemu podmiotowi niż Zamawiający. Jeżeli w zamiarze Zamawiającego jest aby docelowym
użytkownikiem licencji został Minister Cyfryzacji to przetarg powinien zostać ogłoszony przez Ministerstwo
Cyfryzacji, któremu partnerzy producenta oprogramowania będą mogli sprzedać licencje.
Z powyższym wiąże się fakt, że w przedmiotowym postępowaniu żaden z Wykonawców nie będzie mógł złożyć
oferty w postępowaniu, dlatego też postępowanie powinno zostać unieważnione przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że fakt, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone przez
podmiot inny niż Ministerstwo Cyfryzacji, nie zmienia tego, że celem niniejszego postępowania jest realizacji
zamówienia na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji właśnie. Zamawiający nie widzi przeciwskazań, aby licencje, których
docelowym użytkownikiem będzie Minister Cyfryzacji zostały zakupione w ramach postępowania, które jest
prowadzone przez podmiot wobec którego Minister Cyfryzacji pełni funkcję organu założycielskiego.
Zamawiający przez „dalszą odsprzedaż” rozumie wyłącznie wewnętrznie procesy księgowe, które w żaden sposób
nie zmieniają przeznaczenia niniejszego zamówienia, jakim jest jak ww. nabycie licencji, których docelowym
użytkownikiem będzie Minister Cyfryzacji. Następnie, zgodnie z pkt. 7 Opisu przedmiotu zamówienia licencje
powinny być dostarczone w oparciu o umowę MBSA, która pozwala na przenoszenie licencji na Podmiot
Stowarzyszony, który jest rządową agencją, departamentem, urzędem, instytucją, oddziałem, jednostką
administracji rządowej lub innym podmiotem gminnej lub rządowej administracji, który Klient nadzoruje, lub
którego jest częścią organizacji Klienta, lub który nadzoruje Klienta, lub którego częścią jest Klient, lub który
znajduje się pod wspólnym nadzorem razem z Klientem. Tym samym, wbrew twierdzeniom wykonawcy, licencje
nie mają charakteru „nieprzenoszalnego”.
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
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