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Poznań, 30.09.2020 r. 

 

   

  

WSZYSCY WYKONAWCY 

  
2020-120081 

 

Dotyczy: Postępowania na dostawę licencji Microsoft Office 365 (Microsoft 365 Business Basic) – 

maksymalnie 350 sztuk w opcji subskrypcji rocznej (zobowiązanie roczne) wraz z usługą szkoleniowo-

wdrożeniową dla potrzeb spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu informuje, że do przedmiotowego 
postępowania wpłynęły następujące pytania: 
 
Pytanie 1 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa: 

…Maksymalna ilość licencji przewidzianych przez Zamawiającego - 350 sztuk … 

….250 sztuk licencji zostanie dostarczonych i uruchomionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy. Pozostałe licencje będą uruchamiane sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania 

Zamawiającego (np. w przypadku zatrudnienia nowych pracowników), o czym Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia licencji w ciągu 7 dni od 

uzyskania informacji przekazanej przez Zamawiającego w tym zakresie, przy czym zgłoszenie 

Zamawiającego na uruchomienie wskazanych licencji może nastąpić w terminie maksymalnie jednego roku 

od dnia podpisania umowy...  

oraz 

… Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia w zakresie dostarczanych licencji, przy 

czym minimalna ilość licencji do uruchomienia przewidziana przez Zamawiającego wyniesie 250 sztuk… 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z warunkami określonymi przez firmę Microsoft czyli producenta i podmiot 

udzielający subskrypcji pakiety z rodziny „Business” maja ograniczenie do maksymalnie 300 użytkowników. 

Zatem co do zasady nie jest możliwe dostarczenie subskrypcji Microsoft 365 Business Basic w ilości 350 szt. 

bo jest to niezgodne z podstawowym warunkiem określonym przez Microsoft dla tych licencji dostępnych ( 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/business - parametr określony w grupie „Pomoc 

techniczna i wdrażanie”). 
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Konieczna jest zatem zmiana w opisie przedmiotu zamówienia dotycząca albo maksymalnej ilości 

dostarczonych licencji lub produktu, w przeciwnym przypadku, żaden wykonawca nie będzie mógł złożyć 

poprawnej oferty ponieważ nie będzie ona zgodna z warunkami określonymi przez producenta. Oczywiście 

gwarantowana dostaw 250 subskrypcji jest zgodna, ale nie możliwe jest zapewnienie opcji dostawy więcej 

niż 300 subskrypcji, czego na etapie składania ofert wymaga Zamawiający. 

Odpowiedź 1  

Zamawiający wymaga dostarczenia 300 licencji na oprogramowanie w wersji Microsoft 365 Business 

Basic. Pozostałe 50 licencji Microsoft Office 365  na oprogramowanie może zostać dostarczone w innej 

wersji licencjonowania (o co najmniej takiej samej funkcjonalności jak Microsoft 365 Business Basic). 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do dostarczenia licencji 

Microsoft Office 365 (Microsoft 365 Business Basic). Licencje Microsoft Office 365 o funkcjonalności 

odpowiadającej co najmniej wersji Microsoft 365 Business Basic będą dostarczane po wykorzystaniu 

pakietu 300 licencji Microsoft 365 Business Basic, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

Niniejszym Zamawiający informuje, że Wykonawca sporządzając ofertę powinien 

uwzględnić powyższe informacje.  

Pytanie 2 

Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę panującą sytuację związaną z Covid 19 dopuści złożenie oferty w formie 

elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Wiele firm ogranicza kontakt 

bezpośredni do niezbędnego minimum, w szczególności wymagający przemieszczania się w różne rejony 

kraju, jak również firmy kurierskie aktualnie nie gwarantują terminowości dostaw ze względu, co w pewien 

sposób stawia w uprzywilejowanej sytuacje podmioty lokalne. 

Odpowiedź 2  

Zamawiający nie dopuszcza takiego sposobu składania ofert. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu posiadania dwóch referencji na wykonanie minimum 2 usług 

wdrożeniowo-szkoleniowych dla minimum 200 użytkowników każda w zakresie wdrożenia licencji 

Microsoft Office 365 (Microsoft 365 Business Basic)? Zamawiający wymaga posiadania referencji na 

wdrożenie konkretnej licencji - Microsoft 365 Business Basic – co powoduje ograniczenie wykonawców, 

którzy dokonali wdrożenia innej licencji np. Office 365 E1 lub innych szerszych w zakresie funkcjonalnym 

licencji. 

Dodatkowo określona liczba 200 użytkowników nie wpływa znacząco na sam sposób, metodologie czy 

zakres czynności jaki należy wykonać w zakresie wdrożenia. Poza tym odstąpienie od wymogu 

przedstawienie wskazanych referencji pozwoli na udział szerszemu gronu wykonawców, tym samym 

zwiększy konkurencyjność ofert. 

Odpowiedź 3  

Zamawiający modyfikuje warunek w postępowaniu i wymaga by Wykonawca wykazał, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi wdrożeniowo-szkoleniowe dla minimum 200 użytkowników 

każda w zakresie wdrożenia licencji Microsoft Office 365 o funkcjonalności odpowiadającej co najmniej 

wersji Microsoft 365 Business Basic. 
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Tym samym Zamawiający wymaga posiadania referencji na wykonanie minimum 2 usług wdrożeniowo-

szkoleniowych dla minimum 200 użytkowników, każda w zakresie wdrożenia oprogramowania Microsoft 

365 o funkcjonalności odpowiadającej co najmniej wersji Microsoft 365 Business Basic.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje IWZ w pkt 4 (dotyczy warunku udziału w 

postępowaniu) w ten sposób, że: 

Było: 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższy warunek: 

- Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi wdrożeniowo-

szkoleniowe dla minimum 200 użytkowników każda w zakresie wdrożenia licencji Microsoft Office 

365 (Microsoft 365 Business Basic)”. 

Jest:  

 „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższy warunek: 

- Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi wdrożeniowo-

szkoleniowe dla minimum 200 użytkowników każda w zakresie wdrożenia licencji Microsoft Office 

365 o funkcjonalności odpowiadającej co najmniej wersji Microsoft 365 Business Basic. 

 

Pytanie 4 

1. Dotyczy Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ): 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu w zakresie warunku 

udziału w postępowaniu, określonego w 4 IWZ. 

Proponujemy brzmienie:  

„Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 usługi wdrożeniowo-szkoleniowe 

dla minimum 200 użytkowników każda w zakresie wdrożenia licencji oprogramowania.”  

Zamawiający stawia warunek dotyczący doświadczenia w wykonaniu usługi bezpośrednio określonej w 

przedmiotowym zamówieniu. Natomiast Wykonawcy dostarczają licencje oprogramowania nie tylko 

produktów Microsoft, ale również innych producentów oprogramowania dostępnych na rynku, które 

potwierdzają takie samo doświadczenie i kompetencje potencjalnych wykonawców, które jest niezbędne 

do realizacji przedmiotowego zamówienia. Poprzez wymaganie doświadczenia związanego z konkretnymi 

produktami, Zamawiający eliminuje pozostałych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie oferty oraz 

powoduje sytuację, w której część z zainteresowanych wykonawców jest bardziej uprzywilejowana od 

pozostałych. 

Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie spełnienia warunku przez wykonawców, którzy 

potwierdzą posiadane doświadczenie poprzez wykazanie wykonania usługi wdrożeniowo-szkoleniowej dla 

minimum 200 użytkowników każda w zakresie wdrożenia licencji oprogramowania. 
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Odpowiedź 4  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 

Pytanie 5 

2. Dotyczy Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ) 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienia wymagania zamieszczonego w punkcie 6, który wskazuje na 

wymaganie wniesienia wadium. 

Przy zamówieniach poniżej wartości określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp żądanie wadium nie jest 

obowiązkowe, zatem Zamawiający może od tego żądania odstąpić, celem obniżenia kosztów przygotowania 

ofert Wykonawców w okresie pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19).  

 

Odpowiedź  5 

Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu. 

Pytanie 6 

3. Szanowni Państwo, 

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, związanego z ogłoszeniem przez 

Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o dopuszczenie złożenia w formie elektronicznej oferty wraz z załącznikami, podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uprzejmie wskazujemy, iż w obecnej sytuacji zagrożenia 

epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wszelką komunikację z wykonawcami za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, również w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Komunikacja elektroniczna zalecana jest zarówno we 

wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w tym składania ofert, oświadczeń, a także 

dokumentów – składanych w postaci elektronicznej i opatrzonych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Urząd Zamówień Publicznych zwraca również uwagę, że Zamawiający uprawniony jest na 

gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna 

sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści SIWZ, w tym 

sposobu komunikacji w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 

złożenia oferty w wersji elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

Odpowiedź 6  

Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu. 

Pytanie 7 

4. Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy, §9  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów w § 9. Zamawiający nakłada na Wykonawcę kary, 

które są rażąco wygórowane. Istnieje możliwość podważenia rażąco wygórowanej kary na drodze sądowej. 

Zgodnie z brzmieniem art. 484 § 2K.C. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik 

może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest wygórowana”.  

Proponujemy modyfikację: 

ust. 1, pkt 1 - 100,00 zł brutto; 

ust. 1, pkt 2 - 20%. 
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Odpowiedź 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. 

Pytanie 8 

5. Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy, §9:  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisu, który będzie ograniczał łączną odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu kar umownych do 20% kwoty maksymalnego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §5 Umowy. 

Odpowiedź 8  

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie takiego zapisu. 

Pytanie 9 

6. Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy, §9:  

Zwracamy się z prośbą o dodanie postanowienia w brzmieniu: „W przypadku odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po Jego stronie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 Umowy.” 

Odpowiedź 9  

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie takiego postanowienia. 

Pytanie 10 

7. Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy, §9:  

Zwracamy się z prośbą o zmianę pojęcia „opóźnienie” na „zwłokę”. Wskazujemy, że przewidziane przez 

Zamawiającego kary umowne w obecnym brzmieniu nakładają na Wykonawcę odpowiedzialność za 

niedochowanie terminów realizacji zamówienia, niezależnie od tego jakie będą ich przyczyny. Również w 

sytuacji, gdy opóźnienie wynikać będzie z przyczyn niezależnych od Wykonawców, a nawet z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź 10  

Zamawiający nie zgadza się na zmianę tego pojęcia. 

Pytanie 11 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 24.09.2020 r. na 29.09.2020 r. 

Odpowiedź 11  

Termin składania ofert w przedmiotowym postepowaniu zostaje przedłużony do dnia 07.10.2020 r. do 

godz. 12:00. 
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Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że: 

1) Zmianie ulega załącznik nr 1 do IWZ - formularz ofertowy (zmodyfikowany załącznik Zamawiający 

publikuje na stronie Zamawiającego).  

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty na zmienionym formularzu ofertowym. 

2) Zmianie ulega IPU wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do IPU 

(zmodyfikowane IPU Zamawiający publikuje na stronie Zamawiającego). 

3) Zamawiający przedłużył termin składania ofert w niniejszym postępowaniu: 

Oferty należy złożyć do dnia 07.10.2020 r. godz. 12:00 

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 - Kancelaria (parter,  pokój nr 1). 
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Załącznik nr 1 do IWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dostawa licencji Microsoft Office 365 (Microsoft 365 Business Basic) w opcji subskrypcji rocznej 

(zobowiązanie roczne) wraz z usługą szkoleniowo-wdrożeniową 

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................... 

Siedziba Wykonawcy ............................................................................................................................ 

Nr tel./fax ............................................................................................................................................. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji ...................................................................................................................... 

Wykonawca składa ofertę dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu 

ul. Matejki 57 na „Dostawę licencji Microsoft Office 365 (Microsoft 365 Business Basic) w opcji subskrypcji 

rocznej (zobowiązanie roczne) wraz z usługą szkoleniowo-wdrożeniową” 

 

1. Wynagrodzenie łączne za wykonanie przedmiotu zamówienia (tj. za dostawę 300 sztuk licencji 
Microsoft Office 365 (Microsoft 365 Business Basic) + 50 sztuk licencji Microsoft Office 365 na 
program w wersji o funkcjonalności co najmniej takiej jak  Microsoft 365 Business Basic + usługa 
szkoleniowo-wdrożeniową) wyniesie:  
 
netto …………………..…………………….…….zł 
 
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………… zł .…./100)  
 

brutto …………………..…………………….…….zł 
 
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………… zł 
.…./100)  

w tym: 

Licencja Microsoft Office 365 (Microsoft 365 Business Basic) 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
Cena netto za 1 

jedną sztukę 
licencji w PLN 

Wartość łączna 
netto PLN za 

300 sztuk 
licencji 

(kol. c * kol. d) 

Wartość łączna 
brutto PLN za 

300 licencji 
(kol. e + 

obowiązujący 
VAT) 

a b c d e f 

1 
Licencja Microsoft Office 365 (Microsoft 
365 Business Basic) 
– zobowiązanie roczne (12 miesięcy) 

300 szt.    
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Licencja Microsoft Office 365 o co najmniej takiej samej funkcjonalności jak Microsoft 365 Business Basic 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
Cena netto za 1 

jedną sztukę 
licencji w PLN 

Wartość łączna 
netto PLN za 50 

sztuk licencji 
(kol. c * kol. d) 

Wartość łączna 
brutto PLN za 

50 licencji 
(kol. e + 

obowiązujący 
VAT) 

a b c d e f 

2 

Licencja Microsoft Office 365 (Licencja na 
program w wersji o funkcjonalności co 
najmniej takiej jak  Microsoft 365 Business 
Basic) 

50 szt.    

 

Usługa szkoleniowo-wdrożeniowa: 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 

Wartość łączna netto 
PLN  

 

Wartość łączna brutto 
PLN  

(kol. e + obowiązujący 
VAT) 

a b c e f 

3 Usługa szkoleniowo-wdrożeniowa 5 dni   

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w Istotnych 
Warunkach Zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 
przyszłego świadczenia umownego. 

3. Zapoznaliśmy się z Istotnymi Warunkami Zamówienia oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy i 
nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę 
zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

1. Integralną częścią oferty są : 

1) ........................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................ 

 

 

Data: ……………………………………                    ……………………..…………………………………. 

  Podpis 

     (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) 


