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Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

Dostawę oprogramowania wraz z usługą subskrypcji, poniżej przedstawiam treść złożonych pytań 

Wykonawców wraz z odpowiedziami: 

 

 

Pytanie nr. 1  

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga fabrycznie nowe, nieużywane oraz nie aktywowane nigdy 

wcześniej na innym urządzeniu subskrypcje oprogramowania, licencjonowane w trybie CSP (Cloud 

Solution Provider). 

 

 

Pytanie nr. 2 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku usług chmurowych dostarczanych przez autoryzowanych 

partnerów producenta oprogramowania nie ma możliwości zastosowania procedury sprawdzającej 

legalność. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do legalności 

dostarczonego produktu,  skontaktuje się z producentem (np. Microsoft) w celu 

sprawdzenia/potwierdzenia legalności dostarczonego produktu. 
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Pytanie nr. 3 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do 

jego legalności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku usług chmurowych dostarczanych przez autoryzowanych 

partnerów producenta oprogramowania nie ma możliwości zastosowania procedury sprawdzającej 

legalność. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do legalności 

dostarczonego produktu,  skontaktuje się z producentem (np. Microsoft) w celu 

sprawdzenia/potwierdzenia legalności dostarczonego produktu. 

 

Pytanie nr. 4  

Czy możliwe jest złożenie oferty przygotowanej nie w trybie MPSA, bądź MBSA? 

Chodzi mi tu konkretnie o tryb licencjonowania CSP Direct Tier1. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza złożenie ofert w trybie licencjonowania CSP. 

 

 

 

 

Marek Tenerowicz 
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