
1 

 

 

Projekt Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych  BPN w celu poprawy 

efektywności zarządzania obszarem jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

 

 

Koordynator: Partner projektu: 

  

Projekt Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych  BPN w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem  

jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie 

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

 

 

Pytanie 2 

W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi na nasze pytanie wnosimy o udzielenie wyjaśnienia 

co rozumieją Państwo przez określenie “pakietów oprogramowania GIS od komercyjnych 

dostawców/producentów”. 

Komercyjnym dostawcą/producentem oprogramowania jest każda firma która realizuje 

wdrożenia i dostarcza oprogramowanie w celach zarobkowych. Dotyczy to zarówno wdrożeń 

w oparciu o oprogramowanie open-source jak i oprogramowanie zamknięte – często błędnie 

określanym jako oprogramowanie komercyjne. Idąc za definicją oprogramowania 

zamkniętego, które najprawdopodobniej Zamawiający ma na myśli pisząc “pakiet 

oprogramowania GIS od komercyjnych dostawców/producentów” oprogramowanie takie 

posiada ograniczenia i restrykcje związane z jego użytkowaniem, modyfikacją, 

rozpowszechnianiem bez przekazania do niego kodu źródłowego. 

Jeśli Zamawiający ma właśnie taką definicję oprogramowania GIS na myśli, w takiej sytuacji 

nie istnieje na rynku Polskim żadna firma, która rzeczywiście spełnia stawiane wymagania w 

zakresie warunku udziału w postępowaniu. Bowiem jedyna firma znana wykonawcy, 

(realizująca wdrożenia dla parków narodowych m.in. w Wigierskim Parku Narodowym, 

Drawieńskim Parku Narodowym, Wolińskim Parku Narodowym, Wielkopolskim Parku 

Narodowym, Słowińskim Parku Narodowym, Parku Narodowym Gór Stołowych, 

Bieszczadzkim Parku Narodowym, a także w innych będących w trakcie wdrażania), zgodnie 

z warunkami umów z wszystkimi wymienionymi i nie tylko tymi parkami na wdrażane 

systemy GIS, firma ta udziela jedynie licencji na oprogramowanie, co jest sprzeczne z 

definicjami wolnego oprogramowania a więc jest to oprogramowanie zamknięte - 

Wykonawca odsyła w tym miejscu do przeanalizowania wymogów stawianych 

oprogramowaniu aby było wolne. W tej sytuacji wartość projektów zrealizowanych przez tą 

firmę z wyłączeniem pakietów oprogramowania komercyjnego, sprzętu itp. jest bardzo 

niewielka albo wręcz zerowa. Przedmiotem postępowań z ww. wymienionymi parkami były 

we wszystkich przypadkach, sprzęt, oprogramowanie komercyjne (również mobilne), a także 

inne usługi niezwiązane z opracowywaniem oprogramowania. 

Na dowód powyższego odsyłamy do zapisów umownych z ww. parkami (i nie tylko nimi) np. 

w postępowaniu prowadzonym przez Park Narodowy Bory Tucholskie §6 Udzielenie licencji: 

Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z 

oprogramowania wchodzącego w skład Systemu w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem 
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i celem powstania. Licencja obejmuje prawo Zamawiającego do korzystania z 

oprogramowania wchodzącego w skład Systemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

następujących polach eksploatacji.  

W świetle powyższego, mając na względzie definicje oprogramowania otwartego, 

zamkniętego oraz obowiązek Zamawiającego do zachowania konkurencyjności w trakcie 

prowadzenia postępowania, wnosimy o ponowne przeanalizowanie warunków udziału i 

wprowadzenie zmian mających na celu wyłonienie wykonawcy o niezbędnym do realizacji 

doświadczeniu. W przypadku zignorowania powyższych zastrzeżeń, Wykonawca dołoży 

starań aby zweryfikować wybór oferty najkorzystniejszej pod kątem spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

  

Odpowiedź 2 

Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, że określenie “pakietów oprogramowania GIS od 

komercyjnych dostawców/producentów” zostało użyte w zapytaniu ofertowym 3/BPN/2016 

w wymaganiu w części Części IV, punkt 1 podpunkt b w nawiasie, jako przykład dla 

określenia standardowego oprogramowania narzędziowego GIS. Zamawiający zwraca uwagę, 

że pełne brzmienie wymogu w zakresie dotyczącym oprogramowania brzmi:  standardowego 

oprogramowania narzędziowego GIS (np. pakietów oprogramowania GIS od komercyjnych 

dostawców/producentów). Istotą przedmiotowego wymogu jest odniesienie do kosztów 

oprogramowania standardowego GIS, a nie kwestie dostępu do kodu źródłowego.  

Pod określeniem standardowe oprogramowanie narzędziowe GIS zamawiający rozumie 

oprogramowanie wymienione w definicji System Informacji Przestrzennej, umieszczonej  

w Leksykonie Geomatyki, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. W rozumieniu 

Zamawiającego oprogramowanie narzędziowe GIS służy do pozyskiwania, tworzenia danych 

przestrzennych, integrowania, weryfikowania, przetwarzania danych przestrzennych i ich 

udostępniania, w sposób niededykowany pod konkretne potrzeby (w tym przypadku w sposób 

wynikający z przeznaczenia przedmiotu zamówienia). Inaczej mówiąc jest to 

oprogramowanie, które może przetwarzać dowolną bazę danych przestrzennych, dowolne 

dane przestrzenne w dowolnie zdefiniowany przez użytkownika sposób. Oprogramowaniem 

narzędziowym GIS jest również pakiet open-source Desktop GIS np. gvSIG, QGIS, GRASS. 

Nie jest oprogramowaniem narzędziowym dedykowana aplikacja realizująca zdefiniowane 

procedury zasilania i przetwarzania oraz  udostępniania danych przestrzennych. W 

rozumieniu Zamawiającego jest to oprogramowanie aplikacyjne GIS. Kwestia licencji 

niewyłącznej i dostępu do kodu źródłowego nie są przedmiotem branym pod uwagę przy 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oczywistym dla Zamawiającego jest, że 

rozwiązanie aplikacyjne GIS jest licencjonowane na określonych warunkach i jest to licencja 

z ograniczeniami – nie jest to otwarta licencja. Zmawiający ocenia doświadczenie w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia i dostarczenia dedykowanego rozwiązania aplikacyjnego 

GIS, pod konkretne potrzeby merytoryczne wynikające z dokumentacji projektu, nie ocenia 

faktu zakupu licencji na oprogramowanie narzędziowe GIS. Istotą oceny w tym punkcie jest 

ujęcie doświadczenia  w dostawach oprogramowania aplikacyjnego GIS – dedykowanego pod 

konkretne potrzeby merytoryczne, a nie ocena doświadczenia w dostawach oprogramowania 

narzędziowego GIS w ogóle, którego wdrożenie nie wymaga przygotowania dedykowanych 
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rozwiązań aplikacyjnych – np. formularzy zasilania bazy danych w określonej strukturze i 

zakresie informacyjnym, zdefiniowanych analiz w celu uzyskania dedykowanych raportów i 

innych funkcjonalności adekwatnych do tych, opisanych w SOPZ. Jeżeli przedmiot 

zamówienia obejmowałby zakup oprogramowania narzędziowego GIS np. firmy ESRI, 

Intergraph, Bentley, AutoDesk, Safe Software i innych, oraz opracowania aplikacji 

dziedzinowych, czyli oprogramowania aplikacyjnego GIS, zostałoby to wyraźnie ujęte w 

przedmiocie zamówienia. Tym samym w ocenie spełnienia wymagania dotyczącego 

doświadczenia – informacji o kosztach wdrożeń/usług, ocenie nie podlega koszt 

standardowego oprogramowania narzędziowego GIS. Zamawiający wprowadza 

doprecyzowanie do opisu wymagania z Części IV, punkt 1 podpunkt b w następującym 

zakresie: 

b. sumaryczna wartość wyżej wymienionych wdrożeń nie może być mniejsza niż 700 000 zł netto., 

przy czym przynajmniej jedno z nich miało wartość 250 000 zł netto. Wymienione koszty powinny 

uwzględniać wartość usługi, wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego GIS adekwatnego do 

przedmiotu zamówienia. Wymienione koszty nie uwzględniają kosztów zakupu sprzętu  

i standardowego oprogramowania narzędziowego GIS (np. pakietów oprogramowania GIS od 
komercyjnych dostawców/producentów).  

Wyżej wymieniony zapis został wprowadzony do treści Zapytania ofertowego w Części IV punkt 

1 podpunkt b). 

Wprowadzona zmiana w treści zapytania nie powoduje zmiany terminu złożenia ofert. 


