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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia, że w 

postępowaniu na dostawę oprogramowania, w dniach 25.02.2019 r.  wpłynęły wnioski 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 38 

ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

 

Wniosek nr 1: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z dnia 22 grudnia 2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., 

(dalej jako: „ustawa Pzp") zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie: 

 

Pytania nr 1: 

Zgodnie z dot.: 43 ust. 10 pkt 2) wzoru umowy „Nie dopuszcza się nośników USB”. 

Najnowsza wersja oprogramowania firmy Esri (10.6.1 i kolejne) jest dystrybuowana 

jedynie drogą online lub na nośniku USB. Dla wersji 10.6 to płyta DVD. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania na nośniku USB lub 

dostarczenie wersji 10.6 na nośniku DVD? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na nośnik USB pod warunkiem, że USB jest tylko 

nośnikiem, na którym zostanie przekazane oprogramowanie i klucz licencyjny  

a skopiowanie zawartości np.: na płytę DVD pozwala na samodzielną instalację 

oprogramowania (USB nie jest wymagane przy instalacji).  

Zamawiający zmieni zapis w § 3 ust. 10 pkt. 2 na: 

„Klucz do każdej licencji umożliwiający zainstalowanie na komputerach, które nie 

mają łączności z internetem. Dopuszcza się, aby klucz do instalacji był nagrany 

łącznie z oprogramowaniem na płytach CD/DVD lub na oddzielnym nośniku 

CD/DVD. Dopuszcza się również nośniki USB pod warunkiem, że USB jest tylko 

nośnikiem, na którym zostanie przekazane oprogramowanie i klucz licencyjny  

a skopiowanie zawartości np.: na płytę DVD pozwala na samodzielną instalację 

oprogramowania (USB nie jest wymagane przy instalacji)”. 

 

Pytanie nr 2: 

Zgodnie z 53 ust. 10 pkt 3 wzoru umowy Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu 

umowy zobowiązany jest dostarczyć do każdej licencji oprogramowania/rozszerzenia: 

3) Instrukcję użytkowania i obsługi w języku polskim lub podręczniki szkoleniowe. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytaniem: 

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie Instrukcji użytkowania i obsługi w języku 

angielskim lub podręczniki szkoleniowe i w związku z tym dopuszcza modyfikacje 

par 3 ust. 10 pkt 3 wzoru umowy w ten sposób, ze otrzyma on brzmienie: 

,3) Instrukcję użytkowania i obsługi w języku polskim lub języku angielskim lub też 

podręczniki szkoleniowe "? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
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Pytanie nr 3: 

  Zgodnie z 53 ust 11 pkt 3) zdanie drugie wzoru umowy „Przenoszenie licencji 

pomiędzy urządzeniami nie może być ograniczone co do ilości takich operacji w 

roku.” Zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowanie Esri Inc., US 

zawartymi w umowie licencyjnej, przenoszenie licencji pomiędzy urządzeniami 

ograniczone jest do 4 ( czterech) takich operacji w roku. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje 53 ust 11 pkt 3) zdanie drugie wzoru 

umowy w ten sposób, ze otrzyma on brzmienie: 

„Przenoszenie licencji pomiędzy urządzeniami może nastąpić ale jest ograniczone do 

maksymalnie 4 (czterech) takich operacji w roku.” ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę z zastrzeżeniem,  

że przenoszenie również jest gwarantowane po wygaśnięciu umowy wsparcia 

technicznego. 

Zamawiający zmieni zapis w § 3 ust. 11 pkt. 3 na: 

„wymienione licencje będą bezterminowe umożliwiające przeniesienie na inne 

urządzenie. Przenoszenie licencji pomiędzy urządzeniami nie może być ograniczone 

co do ilości takich operacji w roku lub jest ograniczone do maksymalnie 4 (czterech) 

takich operacji w ciągu roku jeśli przenoszenie jest gwarantowane również po 

wygaśnięciu umowy wsparcia technicznego. W przypadku konieczności uczestnictwa 

licencjodawcy w procesie przeniesienia oprogramowania proces ten nie może trwać 

dłużej niż 48 godzin. Do czasu trwania procesu przeniesienia  oprogramowania nie są 

wliczane soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy”. 

 

Pytanie nr 4: 

Zgodnie z 55 wzoru umowy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy strony rozszerzają w następujący sposób., że okres wynosi 24 miesiące. 

Zgodnie z art. Art. 556 kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny 
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względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną 

(rękojmia). Zgodnie z kolei z art. 45 kodeksy cywilnego rzeczami w rozumieniu 

kodeksu cywilnego są tylko przedmioty materialne. Zatem, w ocenie zadającego 

pytanie, mając na względzie niematerialny charakter oprogramowania oraz usług 

serwisowych, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie może mieć 

zastosowanie do oprogramowania oraz usług ale może mieć zastosowanie jedynie do 

materialnych nośników, na jakich oprogramowanie zostanie dostarczone. Ponadto 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytanie: 

(1) Czy Zamawiający akceptuje powyższą argumentację, tj. że odpowiedzialność 

za wady fizyczne w ramach rękojmi ograniczona jest wyłącznie do wad 

nośników, w przypadku gdy oprogramowanie zostanie dostarczone na takich 

nośnikach? 

O ile Zamawiający nie akceptuje argumentacji przedstawionej w pkt 1) powyżej czy 

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu rękojmi do 12 miesięcy ? 

 

Odpowiedź: 

 

  Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu rękojmi na 12 miesięcy. 

W związku z powyższym zmieni zapis we wzorze umowy w § 5 ust.1 pkt 1) na: Okres 

rękojmi wynosi 12 miesięcy.   

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, dokonał 

zmiany treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu, przedłuża termin 

składania ofert do 29.03.2019 do godz. 8:00  

Ponadto Zamawiający informuję, iż w wyniku złożonych wyjaśnień  SIWZ anuluje  

załącznik wzoru umowy nr 5  i wprowadza nowy zapis Wzoru Umowy po zmianie. 

 

KOMENDANT 

/-/z up. płk Andrzej MAGIERA 
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