
 
 

 
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 

 

Waldemar Izdebski 

 

  BDG-ZP.2610.38.2019.GI 

Warszawa,     03.12.2019 r.  
 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa specjalistycznego oprogramowania wraz z licencjami do 

oprogramowania na potrzeby obsługi i wsparcia zadań Departamentu Geodezji, Kartografii  

i Systemów Informacji Geograficznej” BDG-ZP.2610.38.2019.GI. 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje zmianę treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

 

Pytanie 

W związku z publikacją zamówienia „Dostawa specjalistycznego oprogramowania wraz  

z licencjami do oprogramowania na potrzeby obsługi i wsparcia zadań Departamentu Geodezji, 

Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej” firma…. zwraca się  

z prośbą o wyjaśnienia zapisów SIWZ: Zamawiający jako przedmiot zamówienia w części 3 

wyszczególnił 2 licencje oprogramowania LAStools. We wzorze umowy do SIWZ w artykule 6 

Zamawiający wymaga aby dostarczone licencje były nieograniczone czasowo. Zapis umowy jest 

sprzeczny z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania LAStools firmą rapidlasso GmbH. 

Firma rapidlasso GmbH udziela tylko i wyłącznie licencji czasowych. W związku z powyższym 

zwracamy się z prośbą o zmianę umowy oraz doprecyzowanie zapisów o okres na jaki mają być 

udzielone licencje. 

 

 

 

 

 

 



Odpowiedź 

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy 

Jest: 

„§ 6.  

Udzielenie licencji na oprogramowanie 

Na mocy umowy Wykonawca, na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych udziela 

Zamawiającemu prawa do korzystania z bezterminowych niewyłącznych licencji  

do oprogramowania określonego w § 1 ust. 1 na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach 

eksploatacji, w szczególności obejmujących: (…).”.  

 

Powinno być: 

„§ 6.  

Udzielenie licencji na oprogramowanie 

Na mocy umowy Wykonawca, na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych udziela 

Zamawiającemu prawa do korzystania z bezterminowych niewyłącznych licencji  

do oprogramowania określonego w § 1 ust. 11 na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach 

eksploatacji, w szczególności obejmujących: (…).”.  

 

1 Dla części III zamówienia: Wykonawca na czas 12 miesięcy udziela Zamawiającemu prawa do 

korzystania z licencji na oprogramowanie. 
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