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Warszawa,  19  sierpnia 2016 r. 

         
   

         RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 
BO-ZP.2610.29.2016.IZ. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „ Rozwój i administracja Systemu PZGiK”,  nr referencyjny:  
BO-ZP.2610.29.2016.IZ. 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TRE ŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z poźn.zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą 

w Warszawie przy ulicy Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, informuje, że wpłynęły wniosek  

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań 

wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 

Mając na uwadze wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ Pkt. 9. Licencjonowanie, 
ppkt 2. „Wykonawca oświadcza, iż uzyskał zgodę producenta na korzystanie 
z oprogramowania standardowego i jego modyfikacji, w tym na przekazywanie dokumentów 
zawierających warunki licencji” wnosimy o wyjaśnienie: 

Czy niniejsze wymaganie oznacza konieczność posiadania zgody producenta 
oprogramowania standardowego opisanego w Rozdziale nr 4 (Opis istniejącego 
rozwiązania)? 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zgodnie z opisem w rozdziale 2. „Przedmiot zamówienia” w Załączniku nr 1 do SIWZ: 

„W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, mogą być realizowane prace związane z np.: 

1. rozwojem rozwiązania opisanego w Rozdziale nr 4 (Opis istniejącego 
rozwiązania); 

[…] 
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5. integracją rozwiązania opisanego w Rozdziale nr 4 (Opis istniejącego 
rozwiązania) z systemami zewnętrznymi”. 

Wobec powyższego Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia, jest zobowiązany 
posiadać zgodę na korzystanie oprogramowania standardowego i jego modyfikacji, w tym na 
przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji, w przypadku wykorzystania 
oprogramowania standardowego do rozwoju rozwiązania opisanego w Rozdziale nr 4 (Opis 
istniejącego rozwiązania). 

 

Pytanie nr 2: 

Przedmiotem Zamówienia są m.in. prace związane z „rozwojem rozwiązania opisanego 
w Rozdziale nr 4 (Opis istniejącego rozwiązania)”. 

W związku z wymaganiem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt 11 „Zobowiązania 
Wykonawcy” ppkt. 9. „Wykonawca zapewni infrastrukturę techniczną (sprzęt), systemy 
operacyjne oraz licencje na infrastrukturę programową (w tym systemy zarządzania 
relacyjnymi bazami danych i aplikacje) dla środowiska developerskiego, które będzie 
wykorzystywał do tworzenia produktów” oraz, ponieważ Zamawiający nie wskazuje w OPZ 
szczegółowych  wymagań do rozwoju rozwiązania, prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca 
musi do realizacji Zamówienia posiadać niezbędne licencje oraz prawa do modyfikacji 
oprogramowania stanowiącego System PZGiK – opisanego w Rozdziale nr 4 (Opis 
istniejącego rozwiązania). Jeśli nie to prosimy o podanie listy komponentów, które 
Zamawiający zamierza rozwijać w celu oszacowania kosztów przygotowania środowiska 
produkcyjnego. 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 Wykonawca będzie realizował prace związane  
z rozwojem rozwiązania opisanego w Rozdziale nr 4 (Opis istniejącego rozwiązania) i/lub 
jego integracją z systemami zewnętrznymi. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia tresć Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia,  którą umieszcza na stronie internetowej. 

Zmienione załączniki: 

1. Załącznik nr 2 – Zmieniony Formularz Ofertowy 

2. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy 

4. Załącznik nr 4 GUGiK[29].xml 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełnienia JEDZ 

6. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług 

 



Strona 3 z 3 

 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  

Termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2016 r. o godz. 12:00. 

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 12.09.2016 r. o godz. 12:30. 

 

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju 
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- / - 
Jacek Jarząbek 

 

 


