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Pytanie 3 

 

W odniesieniu do Państwa odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z warunkami licencji 

GNU GPL jaką objęte są takie aplikacje jak wspomniane przez Zamawiającego QGIS, 

GRASS itd. rozwijanie tegoż, w rozumieniu Zamawiającego, oprogramowania 

narzędziowego oznacza włączenie w nie całości kodu pisanego pod dedykowane potrzeby 

użytkownika końcowego. Nie ma tutaj zatem mowy o tworzeniu stricte oprogramowania 

aplikacyjnego, które jest np. pluginem do oprogramowania, w rozumieniu zamawiającego, 

narzędziowego jakim rzekomo jest QGIS, GRASS itd. KAŻDE OPROGRAMOWANIE 

budowane w oparciu o komponent licencjonowany na bazie GNU/GPL staje się jego 

integralną częścią a więc staje się oprogramowaniem zgodnym z definicją oprogramowania 

narzędziowego, którą wskazał Zamawiający. Nie jest w związku z tym możliwe rozdzielenie 

kosztu oprogramowania narzędziowego od oprogramowania aplikacyjnego bo jest ono po 

opracowaniu jednością. W związku z tym wymóg nawet w zmodyfikowanej formie nadal jest 

nieprecyzyjny, sprawia iż Wykonawca, pomimo posiadania takiego doświadczenia nie będzie 

w stanie wydzielić takich kosztów ze swoich usług i nie ma gwarancji, że Zamawiający nie 

odrzuci jego oferty jako niespełniającej wymagania SIWZ lub w innym wypadku może 

stanowić podstawę do unieważnienia postępowania ze względu na wady niemożliwe do 

usunięcia.  

Odpowiedź 3 

Zamawiający zwraca uwagę na kierowanie zapytań pod prawidłowy adres, wskazany  

w zapytaniu ofertowym: kontakt@sercewpuszczy.pl  

W nawiązaniu do przesłanych uwag, Zamawiający przedstawia następujący komentarz.  

W ocenie Zamawiającego przy wdrożeniach, możliwe jest podanie  kosztów standardowego 

oprogramowania narzędziowego GIS oraz oprogramowania aplikacyjnego GIS. Standardowe 

oprogramowanie narzędziowe GIS np. pakiet oprogramowania ESRI ArcGIS jest objęty 

licencją producenta oraz wyceną tej licencji przez firmę ESRI możliwą do sprawdzenia 

bezpośrednio u producenta, lub jego przedstawiciela handlowego. Oprogramowanie 

aplikacyjne GIS np. stanowiące rozszerzenie funkcjonalności standardowej oprogramowania 

narzędziowego w formie np. tzw. plug-in lub tzw. „nakładki”, które jest/było adekwatne do 

przedmiotu realizowanej usługi, może być objęte licencją udzielaną przez 

autora/dysponenta/właściciela lub inną uprawnioną osobę prawną. Koszt takiej licencji  

w ocenie Zamawiającego jest możliwa do wyceny.  
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Mając na uwadze oczekiwania Zamawiającego w zakresie uzyskania informacji  

o uwarunkowaniach finansowych wdrożeń, potwierdzających doświadczenie Oferenta, 

Zamawiający informuje, że wprowadził następujące zmiany w treści Zapytania ofertowego:  

1) Zamawiający wprowadza doprecyzowanie opisu wymagania z Części IV, punkt 1  w 

następującym zakresie: 

1) Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie potencjału technicznego, 
uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji osób zdolnych do wykonania zamówienia: 

 
a. W zakresie doświadczenia i uprawnień w realizacji podobnych usług 

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w ciągu ostatnich 5 lat 
lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał i wdrożył 
przynajmniej 3 Systemy Informacji Przestrzennej: 

i. dedykowane do zarządzania środowiskiem i ochroną przyrody, 
ii. przynajmniej 2 z nich zostały wdrożone w parkach narodowych  

z przeznaczeniem do zarządzania działaniami ochronnymi  
i monitoringiem przyrody, 

iii. przynajmniej 1 z nich integrował funkcjonalność dostępną na 
urządzenia mobilne oraz na platformę desktop GIS w zakresie 
pozyskiwania danych do aplikacji dziedzinowych, 

iv. każde z wdrożeń obejmowało przeprowadzenie szkolenia dla 
użytkowników Systemu w zakresie jego użytkowania (należy podać 
liczbę przeszkolonych osób w ramach każdego wdrożenia), 

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 mogą uwzględniać kosztów zakupu sprzętu.  

c. wdrożone systemy bazowały na komponentach open-source  
w zakresie serwera aplikacji GIS, klienckiego oraz do zarządzania bazą danych, 
w tym oprogramowania narzędziowego GIS klasy Desktop. 

Do ww. informacji należy załączyć informację na temat licencji jaką było objęte wdrożone 

oprogramowanie. Należy podać rodzaj licencji i link na stronę www, gdzie Zamawiający 

będzie mógł zapoznać się z warunkami licencji na oprogramowanie adekwatne do przedmiotu 

Zamówienia, spełniające warunki z podpunktu a) b) c) wdrażane przez potencjalnego 

Wykonawcę. Brak informacji o licencji spowoduje odrzucenie oferty z dalszej oceny. 

Informacje o wdrożeniach potwierdzających doświadczenie w realizacji podobnych usług 

należy przedstawić w załączniku nr 2.  

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

1 podpunkt b). 
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2) Zamawiający wprowadza zmianę we wzorze formularza ofertowego (Załącznik nr 4). 

3) Zamawiający wprowadza zmianę w Części VI, pkt. 4 dotyczącej komunikacji 

Zamawiającym w następującym zakresie: 

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych wyłonieniem, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując 
swoje zapytania na piśmie pod adres:  kontakt@sercewpuszczy.pl. Zapytania mogą być 
składane drogą elektroniczną nie później niż 36 h przed upływem terminu składania ofert.  

 
4) Zamawiający wprowadza doprecyzowanie w Części X: Opis sposobu przygotowania ofert: 
Złożona oferta powinna zawierać:  

 Pełną nazwę, adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu oraz numer NIP i REGON;  

 Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cena brutto, zawierająca podatek VAT, 
którą Wykonawca jest obowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz 
zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena brutto jest podana w 
podziale na dwie składowe: koszty oprogramowania oraz pozostałe koszty wdrożenia. 

 Datę sporządzenia oferty;  

 Termin ważności oferty; 

 Listę załączników. 
  

Wprowadzona zmiana w treści zapytania powoduje zmianę terminu złożenia ofert, który 

wyznaczono na dzień 16 listopada 2016, o godzinie 10.30 
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