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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530638-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2020/S 217-530638

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Adres pocztowy: pl. Politechniki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-661
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ci.pw.edu.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawę licencji w ramach programów: subskrypcji Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) na okres 
36 miesięcy oraz licencji wieczystych Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) ...
Numer referencyjny: CI.ZP.261.06.2020

II.1.2) Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
W programie licencji w subskrypcji Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) na okres 36 miesięcy na 
oprogramowanie, licencje o którym mowa w ust. 2 pkt 1.1 SIWZ.
W programie licencji wieczystych Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) wraz z pakietem 
Software Assurance (SA) na okres 36 miesięcy na oprogramowanie muszą wchodzić licencje o których mowa w 
ust 2 pkt 1.2 SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 452 425.60 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48300000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia 
harmonogramów i produkowania
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1.1) w programie licencji w subskrypcji Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) na okres 36 miesięcy 
na oprogramowanie:
1.1.1. licencje w subskrypcji na Office O365 w planie A3 w liczbie 4 200 sztuk,
1.1.2. licencje w subskrypcji na Microsoft Windows Server Client Access Licenses (CAL) w liczbie 4 200 sztuk,
1.1.3. licencje w subskrypcji na Microsoft Windows Server External Connector w liczbie 4 sztuk,
1.1.4. licencje w subskrypcji na Microsoft Sharepoint Server w liczbie 2 sztuk;
1.2) w programie licencji wieczystych Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) wraz z pakietem 
Software Assurance (SA) na okres 36 miesięcy na oprogramowanie muszą wchodzić:
1.2.1. licencje wieczyste na Microsoft Windows Server Client Access Licenses (CAL) w liczbie 1 000 sztuk,
1.2.2. Licencje wieczyste na Microsoft Exchange Server Standard Client Access Licenses (CAL) w liczbie 1 000 
sztuk,
1.2.3. licencje wieczyste na Microsoft Windows 10 Professional Device Desktop OS Upgrade w liczbie 500 
sztuk,
1.2.4. Licencje wieczyste na Microsoft System Center Configuration Manager Client w liczbie 500 sztuk.
Dostarczone licencje z podpunktu 1.2.3 muszą zawierać klucze MAK i KMS lub równoważne oprogramowanie 
z równoważną licencją i subskrypcją na okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 
załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: oferowane dodatkowe zestawy licencji w subskrypcji Office O365 w planie A3 + 
Microsoft Windows Server CAL / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: oferowane dodatkowe licencje wieczyste Microsoft Windows Server CAL / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: oferowane dodatkowe licencje wieczyste Microsoft Exchange Server Standard CAL / 
Waga: 5
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Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zmawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji (art. 34 ust. 5 Pzp).
Prawo opcji przejawiać się będzie tym, że zamawiający może zwiększyć realizację zamówienia w stosunku do 
podstawowego zakresu zamówienia poprzez zwiększenie zakupu liczby licencji do 20 % wartości przedmiotu 
zamówienia brutto zgodnie z ceną jednostkową brutto za daną licencję podaną w Formularzu asortymentowo-
cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty złożonej przez wykonawcę w zakresie:
a) w programie licencji w subskrypcji Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES), rozliczane zgodnie 
z modelem subskrypcyjnym, tzn. poprzez raportowanie nowych licencji przy nowym rocznym okresie 
rozliczeniowym;
b) w programie licencji wieczystych Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) wraz z pakietem 
Software Assurance (SA), rozliczane zgodnie z modelem licencji wieczystych, tzn. zakup licencji w trakcie 
trwania umowy skutkuje nowym 36-miesięcznym pakietem Software Assurance (SA).
Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie obowiązywania umowy (36 
miesięcy od udostępnienia Konta Zakupowego wraz z dostępem do oprogramowania).
Wymagania zawarte w SIWZ mają zastosowanie do zamówień w ramach prawa opcji.
Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w miarę zaistnienia 
potrzeb.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku gdy zamawiający z 
prawa opcji nie skorzysta, bądź skorzysta w ilościach mniejszych niż wskazane w pkt 2.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez wykonawcę wadium o wartości: 30 000,00 PLN.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania art. 24aa Pzp.
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 144-353901

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
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Nazwa:
Dostawę licencji w ramach programów: subskrypcji Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) na okres 
36 miesięcy oraz licencji wieczystych Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) ...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/10/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise S.A.
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@promise.pl 
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 452 425.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 923 970.83 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego:
1) wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp;
3) środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy;
4) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie 
drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
5) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;
6) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2020
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