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BDG-ZP.2610.7.2018 

 

 Warszawa,    09.05.2018 r. 

   

     Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: ,,Zakup licencji oprogramowania służącego do obsługi zadań 

Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej” BDG-

ZP.2610.7.2018. 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie nr 1 

Szanowni Państwo, prosimy o doprecyzowanie rodzaju licencji, jakim są Państwo 

zainteresowani w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 4 obejmującej dostawę: 

a)    1 licencji pływającej oprogramowania Global Mapper; 

b)    1 licencji pływającej oprogramowania LiDAR Module. 

 

Standardowa licencja pływająca tzw. "Network", jaką dla swoich produktów oferuje 

producent tego oprogramowania tj. firma Blue Marble Geographics, dostarczana jest dla 

min. 2 jednoczesnych użytkowników. Licencja ta zarządzana jest przez tzw. managera 

licencji instalowanego na serwerze, który kontroluje liczbę jednoczesnych uruchomień 

oprogramowania na klienckich komputerach w obrębie sieci lokalnej zgodnie z zakupioną 

licencją. W przypadku wspomnianej minimalnej licencji tego typu, licencja będzie mogła być 



uruchomiona jednocześnie na 2-óch komputerach. Czy taką właśnie licencją są Państwo 

zainteresowani? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji pływającej tzw. „Network” zarówno w zakresie 

oprogramowania Global Mapper jak i LiDAR Module lub licencji pływających dla 

oprogramowania równoważnego umożliwiającej jej równoczesne uruchomienie na co 

najmniej dwóch komputerach. 

 

 

Pytanie nr 2. 

 

Czy interesuje Państwa polskojęzyczna wersja tego oprogramowania czy anglojęzyczna? 

Proszę pamiętać, że wybierając wersję polskojęzyczną, otrzymają Państwo również wersję 

anglojęzyczną z pełnymi prawami do korzystania z niej. 

Z góry dziękuję za niezwłoczną odpowiedź na powyższa pytania, gdyż termin składania ofert 

zmusza potencjalnych oferentów jak nasza firma do wysyłki oferty najpóźniej w dniu 

dzisiejszym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej wersji anglojęzycznej oprogramowania. 

 

 

Pytanie nr 3. 

 

Szanowni Państwo, producent oferuje jeszcze licencję typu "Single User Floating", która nie 

jest typową licencją pływającą, jednak daje możliwość przenoszenia licencji pomiędzy 

komputerami. Przenoszenie licencji odbywa się za pomocą narzędzia wbudowanego  

w program (release/remove tool), każdorazowo należy licencję dezaktywować na 

dotychczasowym komputerze i aktywować na nowym jeśli chcemy zmienić maszynę, na 

której program ma być używany. Może się to okazać uciążliwe i kłopotliwe dla zespołu 

korzystającego z oprogramowania, ale wybór należy do Zamawiającego. Ten typ licencji jest 

dostępny dla jednego jednoczesnego użytkownika. Dosyłam tą informację i pytanie, ponieważ 

nie jesteśmy pewni, czy Państwo robili jakieś wstępne rozeznanie na rynku i nie wiemy 

jakimi informacjami sugerowali się Państwo tworząc zapisy SIWZ i opis przedmiotu 

zamówienia, a obecne zapisy mogą być różnie interpretowane jak widać i wymagają 

doprecyzowania .Prosimy o informację, który rodzaj licencji Państwa ostatecznie interesuje? 



 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama jak odpowiedź na pytanie nr 1. 
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