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DO WYKONAWCÓW 

 

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie PAP S.A. 12 miesięcznej 
subskrypcji na 300 licencji oprogramowania Microsoft 365 Business Standard oraz na 400 licencji oprogramowania Microsoft 

Exchange Online (Plan 1) 
(nr sprawy 2/22) 

 

 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

Dotyczy SWZ, rozdział V 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację postanowienia zawartego w rozdziale V, pkt 2, ppkt 

a), w poniższy sposób: 

“wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie mniej niż trzy zamówienia polegające na 

udzieleniu licencji Microsoft 365, o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 150.000,00 zł 

netto każde. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca przedstawi jedno zamówienie 

polegające na udzieleniu licencji Microsoft 365, o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 

450.000,00 zł netto. Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Dotyczy SWZ, rozdział XVI 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający 

nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający w rozdziale XVI 

pkt 2 pisze: 

“2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.”, 

natomiast w dokumentacji nie ma wzmianki o wysokości ani konieczności wniesienia zabezpieczenia. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zawarta w rozdziale XVI pkt 2 informacja o wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, to omyłka pisarska zamawiającego. W związku z powyższym pkt ten 

zostaje wykreślony. 

Pytanie 

Dotyczy SWZ, rozdział XXI, §2 

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT oraz wszelkich 

załączników do niej w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku VAT (ustawa z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)?  

W sytuacji, w której Zamawiający dopuszcza taką możliwość prosimy o dodanie postanowienia w 

brzmieniu: 

“Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT oraz wszelkich załączników do niej w formie 

elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług). Faktura VAT oraz wszelkie załączniki do niej będą wysyłane na adres: [...]” 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT oraz wszelkich załączników do niej w formie 

elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Treść postanowienia zostanie ustalona z 

wykonawcą, z którym zamawiający będzie podpisywał umowę. 

Pytanie 

Dotyczy SWZ, rozdział XXI, §3, ust 2 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o modyfikacje postanowienia i proponujemy brzmienie: 

“Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, bez obowiązku 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku gdy zwłoka w udzieleniu subskrypcji na 

licencje wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jest 

dłuższa niż 3 dni robocze.” 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Dotyczy SWZ, rozdział XXI, §3 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów istotnych postanowień umowy w §3. 

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”. 

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości kar umownych: 

ust. 1 

1) w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia subskrypcji na licencje 

wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokości 0,2% łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
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2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w całości lub w 

części, wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie 

może przekroczyć 30% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w 

§ 2 ust. 1 Umowy. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Dotyczy załącznika nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawienie omyłki w załączniku nr 2 i przesłanie właściwego 

dokumentu. 

W SWZ zamawiający wymaga “minimum 3 zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – polegających na 

udzieleniu licencji Microsoft 365, o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 150.000,00 zł 

netto każda” natomiast w załączniku nr 2 oświadczenia wykonania zamówień polegających na 

“udzieleniu licencji Microsoft 365, o wartości usługi przekraczającej równowartość 200.000,00 zł netto 

każde.” 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zawarta w załączniku nr 2 kwota 200.000,00 zł, to omyłka pisarska 

zamawiającego. Właściwa kwota, to 150.000,00 zł. 

W związku z powyższym zamawiający załącza właściwy dokument. 

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 17 lutego 2022 r. do godz. 15.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 17 lutego 2022 r. o godz. 15.15. 

 

 


