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Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 

kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), zwaną dalej „ustawą”, pn.: Zakup wraz z wdrożeniem systemu 

informatycznego pełniącego rolę Macierzy Edukacyjnej, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie "Kształcenie dla 

rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu". 
 

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego 

przedmiotowego postępowania. 
 

Pytanie 

Zamawiający Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 1A) w pkt. 1.1 zawarł następującą informację: 

„W ramach Zadania 1 wymagane jest: 1.1.1. Opracowanie koncepcji indywidualnie sparametryzowanego systemu ERP  

i środowiska symulacyjnego wraz z dostarczeniem niezbędnych licencji obcych: Dostarczenie niewyłącznej, nieprzenaszalnej 

oraz bezterminowej licencji oprogramowania systemu klasy ERP (dalej „oprogramowanie” lub „system ERP”) (…)”. 

Czy Zamawiający dopuści, aby w ramach zadania nr 1 Wykonawca realizując dyspozycję Zamawiającego określoną jako 

„Dostarczenie niewyłącznej, nieprzenaszalnej oraz bezterminowej licencji oprogramowania systemu klasy ERP” zapewnił 

licencję na oprogramowanie systemu klasy ERP poprzez uzyskanie dla Uniwersytetu Opolskiego licencji typu BAAC – wskutek 

włączenia Zamawiającego do programu Microsoft Business Applications Academic Community (BAAC). 

Program Microsoft BAAC jest programem partnerskim, przeznaczonym dla Uczelni Wyższych, w ramach którego firma 

Microsoft udostępnia licencje na oprogramowanie klasy ERP jego Uczestnikom i umożliwia jego wykorzystanie do kształcenia 

studentów Uczelni, w tym zapewnia możliwość zrealizowania i korzystania z oczekiwanych przez Zamawiającego 

funkcjonalności i zasad korzystania z oprogramowania, zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w SIWZ. 

Udział w programie i tym samym korzystanie z licencji BAAC nie wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie Uczelni. 

Odpowiedź na powyższe pytanie ma kluczowe znaczenie dla określenia poziomu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza, aby w ramach zadania nr 1 Wykonawca realizując dyspozycję Zamawiającego określoną jako 

„Dostarczenie niewyłącznej, nieprzenaszalnej oraz bezterminowej licencji oprogramowania systemu klasy ERP” zapewnił 

licencję na oprogramowanie systemu klasy ERP poprzez uzyskanie dla Uniwersytetu Opolskiego licencji typu BAAC – wskutek 

włączenia Zamawiającego do programu Microsoft Business Applications Academic Community (BAAC). 
 

W związku z treścią udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy oraz  

w nawiązaniu do zapisów art. 12a ust. 2 pkt. 1 ustawy, dotychczasowy termin składania ofert pozostaje ten sam, tj.: 

30.11.2020 r. Składanie ofert: do godziny 10:00, poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/384239. 

Otwarcie ofert: godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Opolski, Biuro Zamówień Publicznych, 45-052 Opole, ul Oleska 48, pokój 

nr 26 – za pośrednictwem platformy zakupowej. 

 

Zgodnie z pkt. 12.13 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.                               
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