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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Dostarczenie rozszerzenia posiadanej przez Zamawiającego licencji 
subskrypcyjnej pakietu biurowego Microsoft Office 365 Pro Plus o 200 użytkowników na okres 
od 14 czerwca do 14 grudnia 2018 roku.

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawcy, biorącego udział w przedmiotowym 
postępowaniu Ministerstwo Środowiska na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przekazuje wyjaśnienia:

Pytanie 1: Zamawiający oczekuje przedłużenia licencji subskrypcyjnej. Czy Zamawiający może 
wskazać w jakim programie licencjonowania posiada aktualna subskrypcję?

Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualną subskrypcję w programie licencjonowania OPEN.

Pytanie 2: Czy Zamawiający posiada podpisana umowę Microsoft Products and Services Agreement 
(MPSA), a jeśli nie to czy przed podpisanie umowy w ramach prowadzonego postępowania, podpisze 
umowę MPSA?

Odpowiedź.: Zamawiający nie posiada podpisanej umowy MPSA ani nie przewiduje podpisania 
takiej umowy. W imieniu administracji rządowej (Zamawiającego) i samorządowej umowę MPSA

nr umowy 4100013999. W przypadku ubiegania się 
o zamówienie publiczne Wykonawca na podstawie ww. umowy może starać się o uzyskanie lepszych 
cen przy zakupie produktów i usług oferowanych przez Microsoft.
Link do komunikatu: https://www.gov.pl/cvfrvzacia/komunikat-dotvczacv-umowv-z-microsoft.

podpisało Ministerstwo Cyfryzacji

Pytanie 3:
Zamawiający we wzorze umowy umieścił §13 Poufność informacji, za naruszenie którego, zgodnie 
z §11. Kary umowne, może naliczyć kwotę 25 tys. zł kary. W § 13 zawarte są m.in. zapisy:
(...) 2. Wykonawca lub osoby zatrudnione przez niego przy realizacji Umowy, a także Podwykonawcy 

zobowiązani są do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszystkich danych, 
informacji lub dokumentów, do których uzyskają dostęp w trakcie i w związku 
z wykonywaniem Umowy. Dane, informacje lub dokumenty udostępnione Wykonawcy przez 
Zamawiającego zostaną wykorzystane jedynie przez niego lub osoby zatrudnione przez niego 
przy realizacji Umowy lub Podwykonawców do celów realizacji Umowy i nie zostaną 
ujawnione osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego.
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3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich wszelkie urządzenia 
oraz dane, informacje lub dokumenty, przy pomocy których będzie realizował Umowę. (...) 

Ponieważ realizacja umowy będzie wymagała przekazania informacji/dokumentów do firmy 
Microsoft to:
Czy firma Microsoft/pracownik firmy Microsoft jako producent oprogramowania, niebędąca/cy stroną 
umowy cywilnej zawartej w ramach postępowania, jest czy nie jest osobą/strona trzecią i czy 
przekazanie informacji czy dokumentów będzie stanowiło naruszenie zasad poufności oraz czy 
wymagana jest w tym zakresie pisemna zgoda Zamawiającego?

Odpowiedź: Firmę Microsoft należy traktować jako podwykonawcę ww. umowy, dlatego też 
przekazanie informacji czy dokumentów jej pracownikowi nie narusza zasad poufności. Kontakt 
Wykonawcy z producentem oprogramowania w celu realizacji umowy nie wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego.

Pytanie 4: Czy Zamawiający ma podpisaną lub podpisze z firmą Microsoft umowę dotyczącą chmury 
Microsoft?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zawartej umowy dotyczącej chmury Microsoft ani nie 
przewiduje zawarcia takiej umowy.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zmienia termin składania ofert na 25 kwietnia 2018 r. godz. 11:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:15.

Postanowienia SIWZ w roz. 7 pkt 7.17 c oraz w roz. 8 pkt 8.1 i 8.3 podlegają nowemu terminowi. 
SIWZ zmodyfikowana w zakresie ww. terminów została zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej Ministerstwa Środowiska, w zakładce „zamówienia publiczne”.
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