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Znak sprawy: WZP/WIPFE/D-332-23/20 

 
 

Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 

oprogramowania komputerowego” (nr sprawy: WZP/WIPFE/D-332-23/20) 
 
 

W związku z wniesionym zapytaniem do treści SIWZ obowiązującej w przedmiotowym 
postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p) Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: Czy w ramach zapytania o cztery licencje dopuszczają Państwo kontynuacje 

posiadanego pakietu – 4 szt. [nazwa oprogramowania posiadanego przez 
Zamawiającego]: Wszystkie aplikacje 
 
Bo w zapytaniu są wyszczególnione programy z powyższego pakietu jako oddzielne 
pozycje 1) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji grafiki rastrowej; 
2) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji grafiki wektorowej;  
3) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji DTP; 4) cztery licencje na 
użytkownika na 1 rok programu do montażu wideo; 5) cztery licencje na użytkownika na 
1 rok programu do tworzenia animacji; 
 
W związku z tym czy zgadzają się Państwo na dostarczenie czterech licencji na cały 
pakiet w ramach realizacji powyższych programów? 
[nazwa oprogramowania zaproponowanego przez Wykonawcę]: Wszystkie aplikacje 
 

Odpowiedź nr 1: Na wstępie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy P.z.p. „Wykonawca 
może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (…)”. Na obecnym etapie prowadzonego postępowania 
Zamawiający nie może oceniać konkretnego oprogramowania, którego nazwa pojawia 
się w treści zapytania. Zamawiający dokona oceny oprogramowania po dokonaniu 
otwarcia ofert.  
 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w pkt II.2 Załącznika nr 2 do SIWZ – 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał,  
że „(…) W przypadku dostarczenia identycznego oprogramowania dopuszczona jest 
możliwość wznowienia licencji na koncie Zamawiającego”. Ponadto, w pkt II.4 
Zamawiający wskazał, że „Dopuszcza się, by oferowane oprogramowanie spełniające 
wymagania w pkt II.1.1 było zawarte w łączonym/łączonych pakiecie/pakietach 
programów”. 
W pkt 1, Uwaga 1, Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza oferty Zamawiający wskazał,  
że „(…) Dopuszcza się, by oferowane oprogramowanie w poz. 1, spełniające wymagania 
Zamawiającego było zawarte w łączonym/łączonych pakiecie/pakietach programów 
(…)”. 
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Należy zauważyć, że Zamawiający wymaga zaoferowania czterech licencji każdego 
oprogramowania wskazanego w pkt II.1.1.1-6 (tabela) Załącznika nr 2 do SIWZ oraz 
zaoferowania 3 licencji oprogramowania wskazanego w pkt II.1.2 (tabela) Załącznika  
nr 2 do SIWZ. Z powyższego wynika, że Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania 
jedynie czterech licencji na każde oprogramowanie wskazane w pkt II.1.1 Załącznika  
nr 2 do SIWZ. 
 
Patrz Zmiany nr 1, 5 – 7 do SIWZ 
 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga, by licencje będące przedmiotem zamówienia były rocznym 
wznowieniem obecnych licencji Zamawiającego znajdujących się na koncie VIP 
D77A3824961FE1EE374A w formie 4x pełny pakiet [nazwa oprogramowania 
zaproponowanego przez Wykonawcę] + 3x [nazwa oprogramowania zaproponowanego 
przez Wykonawcę]?  
 

Odpowiedź nr 2: Patrz Odpowiedź nr 1. 
 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wymaga oprogramowania takiego jak posiada obecnie czyli  
w wersjach wielojęzycznych (w tym polskich) czy wymaga wersji wyłącznie angielskiej?  
 

Odpowiedź nr 3: Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego wskazanym w pkt III.5 Załącznika nr 2 do SIWZ 
„Wykonawca zapewni polskojęzyczną wersję oprogramowania kompatybilną  
z komputerami typu PC z systemem Windows 10”. 
 

Pytanie nr 4: Zamawiający wymaga dostarczenia 4 programów do grafiki rastrowej, 4 do grafiki 
wektorowej, 4 do składu tekstu, 4 do edycji wideo, 4 do tworzenia animacji i 7 do edycji 
pdf. Zamawiający również informuje, że korzysta obecnie z oprogramowania [nazwa 
oprogramowania] i dopuszcza przedłużenie posiadanych licencji. Czy Zamawiający ma 
na myśli pakiet [nazwa oprogramowania]? Czy z każdego pojedynczego programu 
będzie korzystał ten sam użytkownik, tzn. jedna osoba dostanie do użytku po 1 szt. 
każdego programu będącego przedmiotem postępowania? 
 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza zarówno możliwość zaoferowania różnego oprogramowania do 
obsługi wskazanych funkcjonalności, jak również możliwość zaoferowania pakietów 
oprogramowania.  
W przypadku zaoferowania pakietów oprogramowania z jednego pakietu będzie 
korzystał jeden użytkownik (liczba licencji = liczba użytkowników). 
 

Pytanie nr 5: Prosimy również o podanie numeru VIP posiadanych licencji [nazwa oprogramowania 
posiadanego przez Zamawiającego]. 
 

Odpowiedź nr 5: Numer VIP D77A3824961FE1EE374A 
 

 
Niniejsze odpowiedzi zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie 

papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną 
dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralną cześć. 

 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.), Zamawiający zmienia 
zapisy SIWZ następujący sposób: 
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Zmiana nr 1 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 5 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
5.1 „Przedmiotem Umowy jest dostawa oprogramowania komputerowego zawierająca: 

1) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu graficznego spełniającego 
poniższe wymagania: 
a) edycja grafiki rastrowej; 
b) edycja grafiki wektorowej; 
c) edycja DTP; 
d) montaż wideo; 
e) tworzenie animacji; 
f) edycja plików PDF. 

2) trzy licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji plików PDF. 
5.2 Zamawiający dopuszcza, aby oferowane oprogramowanie spełniające wymagania  

w pkt 5.1.1 było zawarte w łączonym/łączonych pakiecie/pakietach programów. 
5.3 Symbol CPV: 48.00.00.00-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 
5.4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ” 

 
Zmiana nr 2 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 23.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„Miejscem składania ofert jest Biuro Podawcze Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03–301 Warszawa, parter. Terminem składania 
ofert jest dzień 30.06.2020 r., do godziny 10:00” 

 
Zmiana nr 3 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 23.3 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:  
 

„Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74 

BIURO PODAWCZE 
 

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY na 
 

Dostawę oprogramowania komputerowego 
 

Nr sprawy: WZP/WIPFE/D-332-23/20 
 

Nie otwierać przed dniem 30.06.2020 r., przed godz. 10:30” 
 
Ponadto oferty powinno się opatrzyć pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem  
i nr telefonu), a także zapieczętować w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej 
treści oraz zabezpieczyć jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert” 
 

Zmiana nr 4 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 23.6 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Miejscem otwarcia ofert jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,  
ul. Jagiellońska 74, 03–301 Warszawa, pokój nr 240, II piętro. Terminem otwarcia ofert jest 
dzień 30.06.02020 r., godzina 10:30” 

 
Zmiana nr 5 do SIWZ W związku z treścią odpowiedzi na pytania 1 i 2 zmianie ulega treść pkt 1 

Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza oferty. 
 
Nowy załącznik zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego jako 
– Załącznik nr 1 do SIWZ – zmodyfikowany – Formularz oferty – zmodyfikowany. 
 

Zmiana nr 6 do SIWZ W związku z treścią odpowiedzi na pytania 1 i 2 zmianie ulega treść II.1 i II.4 
Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Nowy załącznik zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego jako 
– Załącznik nr 2 do SIWZ – zmodyfikowany – Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia – zmodyfikowany. 
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Zmiana nr 7 do SIWZ W związku z treścią odpowiedzi na pytania 1 i 2 zmianie ulega treść § 1 Załącznika 
nr 3 do SIWZ – Projektu umowy. 
 
Nowy załącznik zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego jako 
– Załącznik nr 3 do SIWZ – zmodyfikowany – Projekt umowy – zmodyfikowany. 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Dokonane modyfikacje (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu) zostaną opublikowane  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wszystkie modyfikacje zostaną 
również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz 
zamieszone na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Krzysztof Szczęsny 
tel. 22 542 27 51 
fax. 22 698 31 44/57 
email: k.szczesny@mazowia.eu 


