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Warszawa, 10 października 2017 r. 

 

 

KOMUNIKAT nr 4 

 

 

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. t.j. 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) Czy Zamawiający wymaga dostarczenie licencji komercyjnych? 

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Zamawiający informuje, że wymaga komercyjnych licencji. 

 

2) W odniesieniu do pkt. 2 OPZ czy Zamawiający wymaga dostawy licencji na pełne wersje 
systemu operacyjnego Windows 1O czy dostawy licencji typu Windows 1O Upgrade? 

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Zamawiający informuje, że wymaga pełnych wersji systemu Windows 10, jeżeli Wykonawca zamierza 
dostarczyć system Windows 10 w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

3) Czy Zamawiający posiada aktywną umowę licencjonowane grupowego Microsoft (umowa 
wolumenowa), do której możliwe jest dostarczenie licencji z SA na 36 miesięcy, a jeśli tak to 
jaką? 

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Zamawiający wymaga dostarczenia nowej umowy Open Value Non-Company Wide lub produktu 

równoważnego. 

 

4) W pkt 1 OPZ oraz w pkt 2 OPZ, jeżeli dla tego punktu wymagana jest wersja typu Upgrade, 
Zamawiający wymaga dostawy licencji przypisanych do konta VLSC czyli za pośrednictwem 
portalu Volume Licensing  Services Center (VLSC)  firmy Microsoft, uniemożliwiając tym 
samym realizacje dostawy na konta inne niż VLSC. Firma Microsoft dostarcza licencje również 
na konta zakupowe do umowy licencjonowania grupowego (wolumenowego) Microsoft 
Product and Services Agreement (MPSA) w za pośrednictwem portalu Business Center (BC). 
Licencje tak dostarczane spełniają wymagania stawiane w pkt. 1 oraz 3 do 6 OPZ, oraz pkt 2 
OPZ, jeżeli dla tego punktu wymagana jest wersja typu Upgrade. Czy uzna dostawę 
zrealizowaną na konto zakupowe umowy MPSA za wykonaną zgodnie z SIWZ? 
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Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Zamawiający dopuszcza umowę MPSA, z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy pełną wersję 
systemu operacyjnego, niezbędną do zrealizowania dostawy na konto zakupowe. 

Przez umowę MPSA należy rozumieć produkt równoważny. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1) 

ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia 17.10.2017 r. do godz. 12.00, natomiast 
otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.10.2017 r. o godz. 12:15. Miejsce składania i otwarcia ofert 

pozostaje niezmienione. 

 

Zamawiający dodatkowo informuje, że odpowiedź na pytanie 2 w komunikacie nr 2 z dnia 29.09.2017 
r. nie dotyczyła licencji OV. 

 


