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WYKONAWCY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich 
ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.  z 2021r, poz. 1129 ze zmianami) pn.: 
„Dostawa różnych subskrypcji w podziale na 10 części” – znak postępowania 
ZP/TP/5/2022. 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) 
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ). 
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela wyjaśnienia (zachowano oryginalną pisownię 
wniosku): 
 
Wniosek nr 1: 

Dotyczy: CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA – dostawa subskrypcji na okres 1 roku dla systemu backupu 
Veeam Backup dla Microsoft365 

Zamawiający specyfikuje „W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy przedłużenie 
subskrypcji wsparcia technicznego dla oprogramowania Veeam Backup dla Microsoft365 dla 26 
użytkowników (Support ID dla produktu: #02453172) w wersji elektronicznej na rok.”  

Z informacji uzyskanych od producenta oprogramowania wynika, że pod podanym numerem 
kontraktu Zamawiający posiada subskrypcje oprogramowania Veeam Backup dla Microsoft365 dla 
24 użytkowników.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy doszło do 
omyłki i Zamawiający wymaga przedłużenia subskrypcji wsparcia technicznego dla oprogramowania 
Veeam Backup dla Microsoft365 dla 24 użytkowników? 

 

Wyjaśnienie nr 1: 

Zamawiający dla wskazanego nr kontraktu posiadał 24 subskrypcje, jednak w związku ze 
zwiększonymi potrzebami w ramach odnowienia licencja ma zostać powiększona i obejmować 26 
użytkowników zgodnie z opisem. 
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