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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa licencji dla oprogramowania wspierającego obsługę  

i utrzymanie rezultatów projektów”. BDG-ZP.2610.28.2019.IZ 

 

 

 

 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 treść zapytania wraz  

z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytania do wzoru umowy Załącznik nr 2 do SIWZ [Wykonawca zadał pytania Zamawiającemu  

w formie komentarzy-Word].  

 

  Pytanie 1  

Wykonawca proponuje w miejscach zaznaczonych poniżej kolejno zmiany (Komentarz 

wykonawcy):  

1) Zmieniłabym na dostawy, to nie my udzielamy licencji. 

2) Klucze licencyjne są przesyłane drogą mailową. Prośba o zmianę na mailową formę  

 

 

 

 

 

 



§ 1.  

Przedmiot umowy  

2.Strony zgodnie stwierdzają, że w ramach  dostawy  licencji na oprogramowanie, Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia, kompletu dokumentacji, w formie kluczy licencyjnych, do siedziby 

GUGiK w terminie określonym w § 2 ust. 1. 

                                       

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

 

Wykonawca proponuje w miejscu zaznaczonym poniżej zmianę (Komentarz wykonawcy):  

Czyli nie przesłanie licencji a przekazania warunków licencji?? Jakieś to niejednoznaczne. Co 

Państwo rozumieją przez dostawę dokumentów licencyjnych? Czy jest to udzielenie licencji czy 

dodatkowych dokumentów? Prośba o doprecyzowanie. 

 

§ 2. 

Termin realizacji oraz odbiór przedmiotu Umowy 

5.Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę dostawy dokumentów licencyjnych 

potwierdzonej  podpisanym przez Strony protokołem odbioru.  W  razie konieczności  podpisania  

protokołu  przejściowego  za  datę  wykonania  uznaje  się  datę dostarczenia przedmiotu umowy 

odpowiadającego warunków SPOZ i wolnego od wad, braków. 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

 

Wykonawca proponuje w miejscu zaznaczonym  zmianę (Komentarz wykonawcy).: Brak 

definicji co to jest?? Wsparcie producenta?? Prosilibyśmy o wykreślenie tego punktu. Dostawca nie 

ma wpływu na poprawność świadczenia Asysty Technicznej - Wsparcia Producenta,, gdyż jest ona 

świadczona przez producenta oprogramowania-Atlassiana. 

 

 

 



 

§ 4.  

Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy  

9. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, niezależnie od zapłaty 

kary umownej,  o której mowa w §5 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zwróci Zamawiającemu, w terminie 

15 dni od odstąpienia lub wypowiedzenia, część wynagrodzenia proporcjonalnie do okresu w 

jakim Asysta Techniczna nie była świadczona lub była świadczona w sposób nienależyty. 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający wprowadza zmianę. Ust. 9 otrzymuje brzmienie: „W przypadku wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, niezależnie od zapłaty kary umownej,  o której mowa  

w §5 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zwróci Zamawiającemu, w terminie 15 dni od odstąpienia lub 

wypowiedzenia, część wynagrodzenia proporcjonalnie do okresu w jakim wsparcie na 

oprogramowanie nie było świadczone lub było świadczone w sposób nienależyty.” 

Zamawiający wprowadza zmianę w OPZ. Na końcu OPZ dodaje się tekst o brzmieniu: 

„Przez zapewnienie wsparcia rozumiany jest dostęp do najnowszych wersji oprogramowania 

udostępnionych przez marketplace Atlassian z możliwością ich instalacji na środowiskach 

Zamawiającego.” 

 

Pytanie nr 4 

 

Wykonawca proponuje w miejscu poniżej zaznaczonym zmianę: (Komentarz wykonawcy). 

Prosilibyśmy o wykreślenie. Realizacja umowy polega na dostarczeniu licencji wraz z 12 

miesięcznym wsparciem (które świadczone jest przez producenta oprogramowania), więc 

bezzasadnym jest dołączenie takiego punktu. 

§ 5.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości  0,00 PLN (słownie: 

…………………………………………. złotych) w formie …………………..  

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od zakończenia 

obowiązywania umowy.  

 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 



Pytanie nr 5 

 

Czy jest możliwość zmniejszenia lub rezygnacji z kar umownych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 

 

Wykonawca proponuje w miejscach zaznaczonych poniżej kolejno zmiany (Komentarz 

wykonawcy): Poprosili Państwo o wycenę oprogramowania na 2000 userów, więc są one ograniczone 

liczba użytkowników. Należy to poprawić. 

Wykonawca proponuje w miejscach zaznaczonych poniżej kolejno zmiany (Komentarz 

wykonawcy): W Warunkach korzystania z licencji przedstawionych przez Atlassiana widnieje zapis: 

3.1. Praw licencyjnych. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Atlassian udziela 

niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i niezbywalnej licencji na instalację i korzystanie 

z Oprogramowania w stosownym Okresie licencyjnej dla własnych celów służbowych, zgodnie z 

niniejszą Umową, swoje dotyczy Zakres stosowania, Dokumentacji i wszystkich ustaw – w związku 

z tym, licencje nie podlegają sublicencjonowaniu, Prośba o wykreślenie tego punktu. Dodatkowo tak 

jak w poprzednim punkcie, zwracam uwagę że wyceniamy licencje na 2000 users a nie tak jak w 

Państwa zapisie na nieograniczoną ilość userów, więc prośba o modyfikację.  

 

§ 7.  

Udzielenie licencji na oprogramowanie 

1. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że Zamawiający począwszy od dnia dostarczenia 

oprogramowania   uzyska   prawo   do   korzystania   z   tego   oprogramowania   na   terytorium 

Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie  niewyłącznej  i  nieograniczonej  czasowo  oraz 

nieograniczonej względem liczby użytkowników licencji udzielonej przez producenta tego 

oprogramowania. Licencja udzielona przez producenta oprogramowania uprawniać będzie 

Zamawiającego  do  udzielania  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  niewyłącznej, nieograniczonej 

czasowo oraz nieograniczonej względem liczby użytkowników sublicencji na korzystanie z tego 

oprogramowania.  Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu licencji na dostarczone 

oprogramowanie na warunkach nie gorszych niż opisane w OPZ najpóźniej w momencie  dostawy  

(podpisania protokołu ilościowego). 

 

 Odpowiedź: 

 

Zamawiający wprowadza zmiany w § 7.: Ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. „Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że Zamawiający począwszy od dnia dostarczenia 

oprogramowania   uzyska   prawo   do   korzystania   z   tego   oprogramowania   na   terytorium 



Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie  niewyłącznej  i  nieograniczonej  czasowo  licencji.  

Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu licencji na dostarczone oprogramowanie na 

warunkach nie gorszych niż opisane w OPZ najpóźniej w momencie  dostawy. ” 

 

 

  Pytanie nr 7 

 

Wykonawca proponuje w miejscu zaznaczonym poniżej zmianę (Komentarz wykonawcy):  

Do ustalenia intencja zapisu? jak będziemy to ustalać? 

 

§ 7.  

Udzielenie licencji na oprogramowanie 

2. Warunki korzystania z oprogramowania w ramach udzielonej licencji nie mogą być gorsze od warunków 

oferowanych przez danego producenta oprogramowania innym podmiotom. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 8 

 

Wykonawca proponuje w miejscu zaznaczonym poniżej zmianę (Komentarz wykonawcy): Do 

dodania: Oprogramowanie będzie wykorzystywane przez Zamawiającego zgodnie z warunkami 

licencji udzielonej przez producenta, która stanowi Załącznik Nr …………. do niniejszej Umowy 

zatytułowany „Atlassian Customer Agreement”. Strony zgodnie stwierdzają, że dokument licencji 

zawarty w Załączniku Nr …….. do Umowy wyrażony jest w języku angielskim, jednakowoż jest 

zrozumiały dla Stron, a żadna z nich nie wnosi zastrzeżeń co do ich formy, języka i treści. Do 

postanowień dotyczących licencji na Oprogramowanie zastosowanie znajdują przepisy prawa Stanu 

Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej  oraz, w zakresie licencji na Plug-in do 

Oprogramowania, przepisy prawa New South Wales, Australia. 

 

§ 7.  

Udzielenie licencji na oprogramowanie 

3. Przekazanie  niezbędnych  dokumentów  licencyjnych  musi  nastąpić  najpóźniej  z  chwilą podpisania 

protokołu odbioru oprogramowania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udziela zgody na modyfikację SIWZ w proponowanym brzmieniu. 



 

 

Pytanie nr 9 

 

Wykonawca proponuje w miejscu zaznaczonym poniżej zmianę (Komentarz wykonawcy) 

Prośba o wykreślenie tego zapisu-nie odpowiadamy za Producentów Oprogramowania.  

 

§ 7.  

Udzielenie licencji na oprogramowanie 

4. Wykonawca  odpowiada  na  zasadzie  ryzyka,  za  szkodę  wynikłą  z  wypowiedzenia 

Zamawiającemu licencji przez podmiot uprawniony z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 

 Proponowałabym wstawienie tego zapisu ( poniższego). (Komentarz wykonawcy) 

 

§ 7.  

Udzielenie licencji na oprogramowanie 

5.Oprogramowanie objęte jest gwarancją producenta. Bieg okresu gwarancji producenta rozpoczyna 

się w chwili przekazania Zamawiającemu kluczy licencyjnych. Gwarancja na Oprogramowanie 

będzie świadczona przez producenta zgodnie z warunkami przez niego określonymi.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zaproponowana przez Wykonawcę i dodaje  

w § 7 ust. 5 o treści: „Wykonawca, w ramach udzielonej licencji, o której mowa w ust. 1, upoważnia 

Zamawiającego do kopiowania, modyfikowania oprogramowania, objętego przedmiotem 

zamówienia lub łączenia go z innym programem lub programami komputerowymi w wymaganym 

zakresie, z zastrzeżeniem, że tego rodzaju czynności mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie 

dopuszczalnym przepisami prawa autorskiego oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania.” 

 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski 


