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Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ
oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
Działając na podstawie art. 38 ust 2, 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych t.j. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. , zwana dalej p.z.p.) Zamawiający
udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.:
„Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby wdrożenia systemu EZD”

Pytanie nr. 1:
Zamawiający dla części 1 wskazuje zaoferowanie licencji w programie licencjonowania
grupowego OLP. Jako Wykonawca chcielibyśmy zaoferować oprogramowanie firmy
Microsoft dostarczane w ramach umowy MPSA które jest identyczne i tożsame pod
względem funkcjonalnym z oprogramowaniem dostępnym w innych programach np.
Microsoft Open Licence Program (MOLP),
Realizacji dostaw w MPSA wymaga, aby Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy
cywilnej w ramach prowadzonego postepowania zaakceptował (podpisał) umowę licencyjną/
konto zakupowe i musi być to dokonane przed realizacją dostawy. Umowa MPSA posiada
zarzadzanie
licencjami
poprzez
stronę
https://businessaccount.microsoft.com/Customer/, pozwala na zaoferowanie produktów
identycznych funkcjonalnie oraz korzystanie z dodatkowych benefitów tej umowy, jakimi są
np.: korzystniejsze poziomy cenowe licencji, możliwość sublicencjonowania innych
jednostek organizacyjnych, możliwość korzystania z licencji dla potrzeb testowych
i szkoleniowych, oraz możliwość jednolitego konsolidowania dat końcowych Software
Assurance, które nie są możliwe np. w licencjonowaniu Open (MOLP). Produkty te są
produktami firmy Microsoft, ale posiadają inne kody producenta.
Zamawiający ma możliwości podpisania nowej umowy MPSA lub zgodnie z komunikatem
Ministerstwa Cyfryzacji dostępnym pod linkiem https://www.gov.pl/cyfryzacja/komunikatdotyczacy-umowy-z-microsoft organizacja z sektora publicznego (takiego jak np. instytucje
rządowe czy samorządowe) może dokonać rejestracji konta zakupowego do umowy MPSA
zawartej przez Ministerstwo Cyfryzacji (umowa Microsoft Product and Services Agreement
nr 4100013999 dostępna również pod wskazanym linkiem) i w ramach tej rejestracji
realizować zakupy licencji. Pod wskazanym linkiem dostępna jest również umowa.
Podpisanie umowy odbywa się elektronicznie lub papierowo w zależności od wyboru
Zamawiającego
Czy Zamawiający dla części 1 dopuszcza zaoferowanie licencji w programie MPSA –
i w przypadku realizacji dostaw w tym programie dokona odpowiedniej rejestracji
umowy/konta zakupowego?

W załączeniu porównanie OPEN i MPSA.
Jednocześnie ze względu na krótki czas między odpowiedziami na pytania, a składaniem
ofert, prosimy o przedłużenie terminu składania, oraz godziny składania ofert, tak aby
możliwe było zapoznanie się z odpowiedziami oraz złożenie oferty poprzez przesyłkę
kuruerską.
Odpowiedź na pytanie nr. 1:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zarówno w programie Microsoft Open License
Pack (MOLP) jak i w programie Microsoft Products and Services (MPSA).
Zamawiający zaznacza jednak, że w przypadku zaoferowania licencji w programie MPSA
wymagana umowa z firmą Microsoft zostanie zawarta w formie elektronicznej równolegle
z podpisaniem umowy na dostawę oprogramowania.
Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 p.z.p. przedłuża termin
składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dzień 30 listopada 2017 r. g. 9:00. oraz dokonuje innych, wskazanych w niniejszym piśmie
zmian w SIWZ i w ogłoszeniu. W konsekwencji zmianie ulega treść następujących punktów
SIWZ i otrzymują one brzmienie:
Punkt 13.11 SIWZ:
13.11. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące dane: Nazwa i adres Wykonawcy:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach ……………………………. ul. Wita Stwosza 36 40-042 Katowice
Znak sprawy WT-I.2370. 17 .2017
„Oferta w postępowaniu na dostawę licencji oprogramowania na potrzeby wdrożenia
systemu EZD”
Nie otwierać przed 30.11.2017r. godzina 09:30
Punkt 14 SIWZ:
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Komenda Wojewódzka PSP w
Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice – biuro podawcze , do dnia 30.11.2017r.
do godz. 9:00.
14.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego tj.
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice - Sala
sztabowa.
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 2a p.z.p. zmienia kryteria oceny ofert opisane
w punkcie 19 SIWZ w ten sposób, że:

Cena brutto stanowi jedyne kryterium oceny ofert o wadze 100% dla obydwu części
zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia zostaje określony na dzień 20 grudnia 2017 r.
Punkt 19.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
19.2. Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta zostanie obliczona według wzoru P = C
gdzie: P – całkowita liczba punktów oferty ; C - punktacja oferty w kryterium „cena brutto”
Paragraf 1 punkt 2 załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) otrzymuje brzmienie:
„DOSTAWCA zakupione licencje dla części 1 ma zarejestrować w odpowiednim serwisie
Microsoft
do
zarządzania
grupowymi
licencjami
na
koncie:
informatyka@katowice.kwpsp.gov.pl”
W przypadku złożenia oferty na druku ofertowym uwzględniającym kryteria
pozacenowe. Zamawiający uzna taką ofertę za ważną pod warunkiem zaoferowania terminu
dostawy nie późniejszego niż 20 grudnia 2017 r. i oceni ją stosując jedynie kryterium ceny.
W przypadku złożenia oferty opisanej jako „nie otwierać przed 28.11.2017 g. 9:30”
Zamawiający uzna taką ofertę za ważną i otworzy ją w nowym terminie otwarcia t.j.:
30.11.2017 g. 9:30 chyba, że Wykonawca wycofa ofertę przed upływem terminu na ich
składanie.
Dokonane wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wiążą wykonawców z chwilą powzięcia do
wiadomości.
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