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WYJAŚNIENIA 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 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie 1. 

Dotyczy zapisów SIWZ, XVI., 2. 2), str.12: „ Prezentacje przeprowadzone będą dla grup 

maksymalnie 10 osób. Uczestnikami prezentacji będą wskazani przedstawiciele Zamawiającego  

i Wsparcia Projektu.” 

Prosimy o wyjaśnienie, kto odpowiada za zapewnienie miejsca przeprowadzenia prezentacji oraz 

odpowiedniego sprzętu – Wykonawca czy Zamawiający? 

Odpowiedź 1 

Za zapewnienie miejsca przeprowadzenia prezentacji oraz odpowiedniego sprzętu  odpowiada 

Zamawiający. 



Pytanie 2. 

Dotyczy zapisów SIWZ, XVI., 2. 2), str.12: „ Prezentacje przeprowadzone będą dla grup 

maksymalnie 10 osób. Uczestnikami prezentacji będą wskazani przedstawiciele Zamawiającego  

i Wsparcia Projektu.” 

Prosimy o wyjaśnienie, w jakim momencie czasowym Wykonawca będzie zobligowany do 

przeprowadzenia przedmiotowej prezentacji. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający uzgodni termin przeprowadzenia przedmiotowej prezentacji z Wykonawca  

w terminie 14 dni od zawarcia  Umowy. 

 

Pytanie 3.  

Dotyczy zapisów SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ i Wzoru Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, Rozdz.9. Licencjonowanie, pkt. 1, str. 12: „Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, 

że Zamawiający począwszy od dnia dostarczenia do Zamawiającego oprogramowania 

standardowego uzyska prawo do korzystania z tego oprogramowania na podstawie licencji 

udzielonej przez producenta tego oprogramowania. Warunki licencji będą każdorazowo dołączone 

przez producenta do niniejszego oprogramowania.” 

W kontekście zapisów SIWZ, iż  „Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług związanych  

z rozwojem i administracją PZGiK w ilości 6 000 roboczogodzin, w tym:  

a) 2 000 roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego, 

b) 4 000 roboczogodzin w ramach prawa opcji. 

prosimy o wyjaśnienie, czy przekazanie Zamawiającemu oprogramowania, o którym mowa  

w Załączniku nr 1 do SIWZ i Wzoru Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Rozdz.9., ma być nieodpłatne czy też powinno zostać ujęte w jako pozycja w zakresie procedury 

zamawiania usług przewidzianą w SIWZ. 

 

 

 



Odpowiedź 3 

Przekazanie Zamawiającemu oprogramowania, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ  

i Wzoru Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Rozdz.9., powinno zostać ujęte jako 

pozycja w zakresie procedury zamawiania usług przewidzianą w SIWZ, jeśli zakres zlecanej 

modyfikacji będzie dotyczył konieczności dostarczenia oprogramowania standardowego. 

Pytanie 4.  

Dotyczy zapisów SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ i Wzoru Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, Rozdz.9. Licencjonowanie, pkt. 2, str. 12: „Wykonawca oświadcza, iż uzyskał zgodę 

producenta na korzystanie z oprogramowania standardowego i jego modyfikacji, w tym na 

przekazywanie dokumentów zawierający warunki licencji.” 

Prosimy o informację, czy powyższy punkt dotyczy oprogramowania standardowego, które będzie 

przekazywane Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy.  

Odpowiedź 4. 

Powyższy punkt dotyczy oprogramowania standardowego, które będzie modyfikowane przez 

Wykonawcę lub przekazywane Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy. 

 

 

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju  

DORADCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 
- / - 

Michał Jasiński 

 

 


