Warszawa, 4 czerwca 2018 r.
syg. KOZ/KZGW-10(3)2018/SK

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu

Dotyczy:

postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „zakup i dostawa 250 licencji oprogramowania
biurowego z obsługą dostępu do serwera pocztowego, dla 250 użytkowników z subskrypcją na 1 rok”
nr zamówienia: KZGW/10/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej działając na
podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiotowym
postępowaniu.
Wykonawca informuje, że firma Microsoft oferuje kilka programów licencjonowania w ramach
których można dostarczać subskrypcje pakietu biurowego, jednakże niektóre z nich np. umowa MPSA
wymagają posiadania/podpisania rejestracji oraz posiadania/założenia konta zakupowego, czego należy
dokonać przed podpisaniem umowy cywilnej i realizacją zamówienia. Czy w związku z powyższym
w przypadku, dla którego zaoferowane licencje – zgodnie z wymaganiami firmy Microsoft, będą
wymagały dodatkowych czynności ze strony Zamawiającego np. podpisania dodatkowej
umowy/rejestracji to Zamawiający wyrazi zgodę i dokona odpowiednich czynności?
W szczególności prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
Pytanie Nr 1.
Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę MPSA?
Odp. TAK
Pytanie Nr 2.
Czy Zamawiający posiada konto zakupowe w ramach umowy MPSA?
Odp. TAK
Pytanie Nr 3.
W przypadku odpowiedzi NIE na dwa powyższe pytania to czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
licencji w programie MPSA (posiadających inne oznaczenie i inny kod producenta) oraz udostępnienie ich
na platformie https://businessaccount.microsoft.com/Customer/ – i w przypadku wyboru Wykonawcy
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i realizacji dostaw w tym programie dokona odpowiedniej rejestracji umowy MPSA/konta zakupowego
przed podpisaniem umowy w ramach prowadzonego postępowania
Odp.
Zgodnie z odpowiedziami na pytanie 1 i 2.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmieniony, tj.:
Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2018 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 07.06.2018 r. o godz. 11:00.
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