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Warszawa, 26 września 2017 r. 

 

 

KOMUNIKAT nr 1 

 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579),  informuje, że w 

prowadzonym postępowaniu o sygnaturze 31/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest dostawa 
oprogramowania Microsoft lub równoważnego wraz z licencją oraz pakietem Software 

Assurance lub równoważnym wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, niniejszym 

przekazuje treść zapytań i odpowiedzi. 

 

1) Punkt XVII. SIWZ - Wymagania dotyczące wadium – z uwagi na niejasny zapis, proszę 
o doprecyzowanie, w jakiej wysokości należy wnieść wadium?  

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ w taki sposób, że 

pkt. 1 rozdział XVII. SIWZ otrzymuje brzmienie: Wysokość wadium wynosi: 10.000,00 PLN (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych, 00/100). Aktualny dokument SIWZ stanowi załącznik do niniejszego 

komunikatu. 

 

2) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – proszę o doprecyzowanie, z jakiej opcji 
licencjonowania  Zamawiający zamierza skorzystać? Z opcji OPEN, zapewniającej prawo do 

korzystania z najnowszej wersji na 2 lata? Czy z opcji OPEN Value - gdzie Umowa jest 

zawierana na okres 3 lat? 

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na okres 3 lat, z wyłączeniem Microsoft Windows 10 pro z 

licencjami przypisanymi do posiadającego przez Zamawiającego konta VLSC lub produktu 

równoważnego. 
 

3) Czy Zamawiający jest uprawniony do korzystania z licencji rządowych (Gov)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania z licencji rządowych.  

 

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.10.2017 r. 
do godz. 12.00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.10.2017 r. o godz. 12:15. Miejsce 

składania i otwarcia ofert pozostaje niezmienione. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp przekaże Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie w zakresie zmian SIWZ prowadzących do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu.  

 


