URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2019 r.
BA.WZP.26.14.2019.11

Wykonawcy
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawę licencji oprogramowania serwerowego
na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. Sprawa numer:
BA.WZP.26.14.2019.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający
odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców:
Pytanie 1.
Biorąc pod uwagę, że szkolenie będzie odbywało się na terenie Miasta Stołecznego
Warszawy proszę o informację dla ilu z czterech pracowników UKE biorących udział w
szkoleniu wymagane jest zakwaterowanie?
Odpowiedź na pytanie 1.
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż nie wymaga się
zakwaterowania żadnej z osób, które będą brać udział w szkoleniu.
W związku z powyższą odpowiedzią na pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej
SIWZ, w następującym zakresie, tj.:

0 0 0 0 0 3 3 2 6 9 8 3

 w Załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze umowy, § 2 ust. 1 pkt 2) o brzmieniu:
2) Organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dotyczącego
oprogramowania wskazanego w wierszu numer 1 w powyższej tabeli z zakresu
instalacji, wdrażania i konfigurowania nowych funkcji i funkcjonalności tego
oprogramowania (Wykonawca ponosi koszty związane z zakwaterowaniem
i wyżywieniem pracowników UKE uczestniczących w szkoleniu), które:
a) ma być zorganizowane w dniach ustalonych pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, trwać dla każdej grupy minimum 24 godziny szkoleniowe (jedna
godzina szkoleniowa wynosi 60 minut), przy czym pojedynczy dzień szkoleniowy
nie może trwać dłużej niż 8 godzin, w tym musi zawierać 4 przerwy kawowe (każda
przerwa 15 minut) na każde 8 godzin. Szczegółowy temat szkolenia zostanie
ustalony pomiędzy Stronami Umowy.
b) przeprowadzone zostanie dla maksymalnie 4 osób (administratorów) z podziałem
na dwie grupy;
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c) szkolenie zostanie przeprowadzone w minimum dwóch terminach z tym samym
zakresem tematycznym dla każdej grupy, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę
na terenie Miasta Stołecznego Warszawa.
d) obejmować będzie przygotowanie przez Wykonawcę materiałów szkoleniowych
dla każdego uczestnika szkolenia oraz przekazanie każdemu uczestnikowi szkolenia
jednego egzemplarza materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej w dniu
rozpoczęcia szkolenia;
e) obejmować będzie wydanie uczestnikom szkolenia certyfikatów potwierdzających
udział w szkoleniu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia, nie później jednak niż 1
dzień po zakończeniu danego szkolenia;
f) zorganizowane będzie po dostarczeniu licencji na oprogramowanie wskazane
w wierszu numer 1 w powyższej tabeli.
 otrzymuje brzmienie:
2) Organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dotyczącego
oprogramowania wskazanego w wierszu numer 1 w powyższej tabeli z zakresu
instalacji, wdrażania i konfigurowania nowych funkcji i funkcjonalności tego
oprogramowania (Wykonawca ponosi koszty związane wyżywieniem pracowników
UKE uczestniczących w szkoleniu), które:
a) ma być zorganizowane w dniach ustalonych pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, trwać dla każdej grupy minimum 24 godziny szkoleniowe (jedna
godzina szkoleniowa wynosi 60 minut), przy czym pojedynczy dzień szkoleniowy
nie może trwać dłużej niż 8 godzin, w tym musi zawierać 4 przerwy kawowe (każda
przerwa 15 minut) na każde 8 godzin. Szczegółowy temat szkolenia zostanie
ustalony pomiędzy Stronami Umowy.
b) przeprowadzone zostanie dla maksymalnie 4 osób (administratorów) z podziałem
na dwie grupy;
c) szkolenie zostanie przeprowadzone w minimum dwóch terminach z tym samym
zakresem tematycznym dla każdej grupy, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę
na terenie Miasta Stołecznego Warszawa.
d) obejmować będzie przygotowanie przez Wykonawcę materiałów szkoleniowych
dla każdego uczestnika szkolenia oraz przekazanie każdemu uczestnikowi szkolenia
jednego egzemplarza materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej w dniu
rozpoczęcia szkolenia;
e) obejmować będzie wydanie uczestnikom szkolenia certyfikatów potwierdzających
udział w szkoleniu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia, nie później jednak niż 1
dzień po zakończeniu danego szkolenia;
f) zorganizowane będzie po dostarczeniu licencji na oprogramowanie wskazane
w wierszu numer 1 w powyższej tabeli.
Pytanie 2.
Zamawiający wymaga dostarczenia licencji
1) 21 sztuk licencji Microsoft Windows Server Datacenter 2019 Government
(WinSvrDCCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic Qlfd - 9EA-01062) lub
równoważne[1];

[1]

Patrz opis równoważności w Załączniku nr 5 do SIWZ – wykaz funkcjonalności oraz parametrów technicznych oprogramowania równoważnego;
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2) nie mniej iż 700[2] sztuk licencji dostępowych (CAL) do Windows Server 2019
Government (WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL - R18-05786) na użytkownika
lub równoważne[3]
Wskazane nazwy i kody produktów wskazują jednoznacznie na program licencjonowania
OPEN. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego, ale
zaoferowanie takiego oprogramowania obarczone jest dodatkowymi czynnościami ze strony
Wykonawcy (instalacja, testy kompatybiloności itp.) określonymi przez Zamawiającego.
Zwracamy uwagę że firma Microsoft oferuje równe programy licencjonowania grupowego
(OPEN, SELECT, MPSA, Enterprise Agreement) w ramach, których dostarcza te same
funkcjonalnie produkty różniące się kodem producenta oraz inna nazwą produktów choć
ogólnie jest to ten sam produkt. W związku z powyższym czy w przypadku zaoferowania
licencji Microsoft w innym programie licencjonowania np. MPSA zamiast OPEN (inny kod
produktu i nazwa) Zamawiający będzie traktował jako zaoferowanie oprogramowania
równoważnego i będzie wymagał :
1) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego Wykonawca
dokona wspólnie z Zamawiającym instalacji i testowania produktu równoważnego
w środowisku sprzętowo-programowym Zamawiającego.
2) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego
Wykonawca dokona transferu wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju rozwiązania
opartego o zaproponowane produkty.
3) W przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę produkt równoważny nie będzie
właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym
u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska
sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty
związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowoprogramowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji
przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego
Zamawiającego również po usunięciu produktu równoważnego.
4) Oprogramowanie równoważne dostarczane przez Wykonawcę nie może powodować
utraty kompatybilności oraz wsparcia producentów innego używanego
i współpracującego z nim oprogramowania.
I należy wypełnić tabelę : Opis warunków równoważności oferowanego przez Wykonawcę
oprogramowania – należy wykazać, że funkcjonalność oferowanego oprogramowania jest
równoważna w stosunku do wymagań wskazanych w niniejszej tabeli?
Odpowiedź na pytanie 2.
Zamawiający odpowiada, że w przypadku zaoferowania przez wykonawcę licencji Microsoft
w innym programie licencjonowania np. MPSA zamiast OPEN (inny kod produktu i nazwa)
Zamawiający będzie traktował jako zaoferowanie takiego samego oprogramowania, jak
wskazane przez Zamawiającego w SIWZ, lecz o innym oznaczeniu, niż oznaczenie podane
przez Zamawiającego w SIWZ, tj.:
1) licencje Microsoft Windows Server Datacenter 2019 Government (WinSvrDCCore
2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic Qlfd - 9EA-01062);
2) licencje dostępowe (CAL) do Windows Server 2019 Government (WinSvrCAL 2019
OLP NL Gov UsrCAL - R18-05786) na użytkownika.

[2]

Ilość sztuk może wynosić 850 sztuk, w zależności od tego, czy Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu dodatkowe licencje dostępowe w liczbie 150 szt. (CAL)
do Windows Server 2019 Government (WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL - R18-05786) na użytkownika lub równoważne[2] - patrz wymagania punktu XXII.3.
SIWZ - „Zasady oceny w kryterium Dodatkowe licencje dostępowe w liczbie 150 szt. (CAL) (D)”.
[3] Patrz opis równoważności w Załączniku nr 5 do SIWZ – wykaz funkcjonalności oraz parametrów technicznych oprogramowania równoważnego;
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Ponadto Zamawiający informuje, że w razie zaistnienia powyższej sytuacji nie będą miały
zastosowiania punkty od 1) do 4) wskazane wyżej w pytaniu Wykonawcy oraz Wykonawca
nie ma obowiązku wypełnienia tabel wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ – wykazie
funkcjonalności oraz parametrów technicznych oprogramowania równoważnego.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że każdy Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
tabelę w Załączniku nr 1 do SIWZ – wzorze formularza oferty, opisując zaoferowane
oprogramowanie, poprzez wskazanie: Producenta oprogramowania; Typu oprogramowania;
Nazwy oprogramowania; Part number.
Pytanie 3.
Postawione przez Zamawiającego dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci opcjonalnego
szkolenia dla Administratorów, wprowadza zaburzenie zasady uczciwej konkurencji w
postepowaniu ponieważ uprzywilejowuje Wykonawców mających siedzibę w Warszawie.
Łatwiej i korzystniej jest im zapewnić, zorganizować oraz nadzorować wymagane szkolenie
wraz z noclegami jak również obniżyć jego koszty. Zastosowanie tego warunku jako
osobnego kryterium dodatkowo punktowanego w ocenie ofert co prawda nie wyklucza
Wykonawców spoza „regionu”, ale zdecydowanie utrudnia udział w postępowaniu lub
powoduje podniesienie kosztów realizacji zamówienia. Czy w związku z powyższym, skoro
Zamawiający dopuszcza możliwość nie zaoferowania szkolenia czyli nie jest ono
bezwzględnie ważne dla Zamawiającego, to czy Zamawiający może dostąpić całkowicie od
warunku przeprowadzenia wskazanego szkolenia nawet w opcji dodatkowo ocenianej?
Odpowiedź na pytanie 3.
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian – Zamawiający nie odstępuje od dodatkowego kryterium
oceny ofert w postaci opcjonalnego szkolenia.
Ponadto Zamawiający informuje, że dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci
opcjonalnego szkolenia realizowanego w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie
Miasta Stołecznego Warszawa nie zaburza i nie narusza zasady uczciwej konkurencji
w postępowaniu. Zamawiający opisując w SIWZ sposób realizacji i wykonania przedmiotu
zamówienia określa rzeczywiste potrzeby Zamawiającego, a takimi niewątpliwie jest
organizacja szkolenia w mieście, gdzie siedzibę ma Zamawiający.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w wyniku udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania,
zmiany treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp termin składania i otwarcia
ofert przedłużony zostaje do dnia 17 kwietnia 2019 r., celem umożliwienia potencjalnym
Wykonawcom zapoznania się z wyżej wymienionymi odpowiedziami, przygotowania ofert lub
wprowadzenia zmian w ofertach.
Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Zmianę powyższego terminu wprowadza się również do Ogłoszenia o zamówieniu i w związku
z przedmiotową zmianą terminu Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a punkt 1)
ustawy Pzp.
W związku z powyższą zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia dodatkowo treść SIWZ w następującym zakresie:
- istniejący zapis w punkcie XVIII SIWZ o brzmieniu:
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XVIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert.
1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym
terminie:
do dnia

15/04/2019 r.,

do godz. 11:00

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie,

którą należy opisać następująco:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
Oferta w postępowaniu na: „Dostawę licencji oprogramowania serwerowego
na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej” – sprawa nr:
BA.WZP.26.14.2019.
Nie otwierać przed dniem: 15/04/2019 r., godz. 11:30
- otrzymuje brzmienie:
XVIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert.
1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym
terminie:
do dnia

17/04/2019 r.,

do godz. 11:00

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie,

którą należy opisać następująco:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
Oferta w postępowaniu na: „Dostawę licencji oprogramowania serwerowego
na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej” – sprawa nr:
BA.WZP.26.14.2019.
Nie otwierać przed dniem: 17/04/2019 r., godz. 11:30
- istniejący zapis w punkcie XX SIWZ o brzmieniu:
XX. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju
nr 08.21 (Sala Konferencyjna):
w dniu 15/04/2019 r. o godz. 11:30
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- otrzymuje brzmienie:
XX. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju
nr 08.21 (Sala Konferencyjna):
w dniu 17/04/2019 r. o godz. 11:30

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji
Barbara Jamróz
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