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Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
„Udzielenie subskrypcji, licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, 
aktualizacji i poprawek oprogramowania (Software Assurance) na warunkach 
określonych w przedłużeniu Umowy Microsoft Enterprise Nr 80E60078 
z 25.11.2005 r. zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations 
Limited B.V. sp. prawa irlandzkiego”

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:
SIWZ, Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny
Zamawiający wymaga, aby cena za realizację przedmiotu zamówienia została przedstawiona w 
sposób określony w pkt 1 formularza oferty.
Prosimy o doprecyzowanie, czy ograniczenie cen za licencje na oprogramowanie i Software 
Assurance -  nie więcej niż 3% łącznego wynagrodzenia dotyczy:

a) zarówno licencji na oprogramowanie, jak i Software Assurance (każda 3% 
wynagrodzenia)?

b) sumy licencji na oprogramowanie i Software Assurance (łącznie 3%)?
c) tylko Software Assurance (ograniczenie 3% łącznej wartości dot. tylko Software 

Assurance)?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga aby suma cen nowych licencji wraz z Software Assurance nie 
przekraczała 3% łącznego wynagrodzenia.

Pytanie Nr 2:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I Wymagania w zakresie dostaw,
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ust. 1:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował niezmienne ceny na Produkty w całym 
okresie trwania umowy.
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że chodzi o ceny netto, gdyż zmianę cen brutto 
przewidział sam Zamawiający we wzorze umowy?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, aby Wykonawca zagwarantował niezmienne ceny netto na Produkty 
w całym okresie trwania umowy.

Pytanie Nr 3
Załącznik Nr 2 do SIWZ, Umowa, § 9 Postanowienia końcowe, § 9 ust. 3:
Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia 
na skutek zmian organizacyjno-prawnych, likwidacji, lub przekształcenia Zamawiającego. 
Wykonawca zwraca się o wskazanie jakiego rodzaju zmiany organizacyjno-prawne będą stanowić 
podstawę do rozwiązania umowy (zmianą organizacyjno-prawną jest również zmiana nazw 
poszczególnych departamentów u Zamawiającego).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pod pojęciem „zmiany organizacyjno-prawne” rozumie zmiany 
spowodowane decyzjami niezależnymi od Zamawiającego m.in. przejęcie zadań Zamawiającego 
przez inny podmiot, zmiana formy prawnej Zamawiającego, natomiast rozwiązanie umowy nie 
dotyczy zmian organizacyjno-prawnych wewnątrz organizacji.

Pytanie Nr 4
W zakresie kwalifikacji technicznych Zamawiający wymaga: wykonania co najmniej 3 zamówień 
podlegaj ących na świadczeniu usług wsparcia technicznego lub dostawie subskrypcj i na
oprogramowanie Microsoft, każde o wartości przekraczającej 1 500 000 PLN, czy zamawiający 
uzna iż dostawa licencji jest równoznaczna z dostawą subskrypcji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie uzna, iż dostawa licencji jest równoznaczna z dostawą subskrypcji.

Pytanie Nr 5
W zakresie kwalifikacji technicznych Zamawiający wymaga: wykonania co najmniej 3 zamówień 
podlegających na świadczeniu usług wsparcia technicznego lub dostawie subskrypcji na
oprogramowanie Microsoft, każde o wartości przekraczającej 1 500 000 PLN, prosimy
o odpowiedź co Zamawiający uważa poprzez wymóg świadczenia usług wsparcia technicznego? 
Odpowiedź:
Zamawiający poprzez świadczenie usług wsparcia technicznego w przypadku oprogramowania 
Microsoft rozumie wymóg świadczenia usług Software Assurance lub Premier Support.


