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Warszawa, 2022-06-20

WRZ.270.148.2022

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy postępowania na: Dostawę licencji oprogramowania PowerApps lub równoważnych, 

znak sprawy: WRZ.270.148.2022.

W związku z wpłynięciem pytania od Wykonawcy dotyczącego treści Zapytania ofertowego, Zamawiający 
przytacza jego treść i udziela odpowiedzi.

Pytanie 1 
Po przeanalizowaniu Zapytania Ofertowego na dostawę licencji PowerApps lub równoważnych widzimy 
problematyczne zapisy dotyczące Prawa Opcji (100 licencji) 

Państwa zapytanie dotyczy zakupu 12 miesięcznych subskrypcji jednakże prawo opcji uwzględnia 
możliwość zakupu dodatkowych licencji w dowolnym okresie  tak aby ich koniec był zbieżny z końcem 
licencji gwarantowanych. Dodatkowo sposób rozliczenia subskrypcji opcjonalnych w okresach innych niż 
rok zaproponowany w umowie, mówi o proporcjonalnym podziale ceny rocznej (w proporcji 1/12) i 
obliczeniu z niej wartości do końca okresu trwania umowy. 

W przypadku licencji na PowerApps Per App 1 App or Portal (AAM-61111) - cena za okres miesięczny jest 
równa 1/10 ceny rocznej a nie 1/12 co już stwarza problem jak zaoferować ten punkt. 

Dodatkowo umowa ta zobowiązuje dostawce do utrzymania zaoferowanej ceny na czas trwania umow, 
kiedy cena ta jest gwarantowana na 30 dni. Umowa nie uwzględnia zmiany ceny w przypadku wzrostu cen 
i warunków sprzedaży po stronie producenta co jest obarczone dużym ryzykiem (zwłaszcza obecnie kiedy 
kursy walut są tak niestabilne a sytuacja geopolityczna jest taka a nie inna) a dodatkowo podniesionym 
przez Kary Umowne. 

Sugerujemy rozbudowę formularza ofertowego tak aby dodatkowo uwzględniał ceny za okres miesięczny.

Zmodyfikowanie §4 ust. 2 

„Zamawiający zawiadomi pisemnie (Zlecenie) Wykonawcę o skorzystaniu z Prawa Opcji w terminie do 10 
miesięcy od dnia zawarcia Umowy, wskazując liczbę stuk Oprogramowania Opcjonalnego, zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, pod rygorem nieważności.” 

Skracając okres 10 miesięcy na max 2 lub dodanie zapisów uwzgledniających możliwość wzrostu ceny 
jednostkowej w przypadku uzasadnionych sytuacji np. takich jak wzrost średniego kursu euro lub oficjalnej 
ceny producenta o 10% lub więcej. 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że rezygnuje z udzielenia zamówienia na licencje dostępowe PowerApps Per App 
1 App or Portal (AAM-61111) w liczbie 100 szt. w ramach prawa opcji.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza Oferty - Załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego – której aktualny wzór dołącza do niniejszych odpowiedzi, zaś aktualny Wzór Umowy – 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – zostanie udostępniony Wykonawcom najpóźniej do dnia 20 
czerwca 2022r. do godz. 16:00.

Z poważaniem,

Sporządził: Filipiak Danuta

Chrostek Łukasz

Kierownik Wydziału
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