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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.58.2019.18 

 

 
Wykonawcy 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie, budowa i 
wdrożenie oprogramowania dla stacji pomiarowych wraz z usługami jego utrzymania i rozwoju” – 
sprawa BA.WZP.26.58.2019 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
odpowiada na pytanie zadane przez wykonawców do SIWZ: 
 
Pytanie 37:  
Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystywanie w 
toku wdrożenia oprogramowania licencjonowanego na zasadach standardowych (COTS)? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w toku wdrożenia oprogramowania licencjonowanego na 
zasadach standardowych (COTS). Stosowanie w toku wdrożenia oprogramowania 
licencjonowanego na zasadach standardowych (COTS) nie może powodować żadnych kosztów 
dla Zamawiającego w trakcie oraz po zakończeniu budowy Oprogramowania. 
 

Pytanie 38:  
Dotyczy: 2d_-_zalacznik_nr_7_do_siwz_-_wzor_umowy 
W kontekście: 
"2.2.8 zapewnienia stosownych licencji, niezbędnych do prawidłowego i legalnego wykorzystania 
oprogramowania wykorzystywanego w Oprogramowaniu;" 
czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania open-source? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania open-source. 
 
Pytanie 39:  
Dotyczy: 2d_-_zalacznik_nr_7_do_siwz_-_wzor_umowy 
W kontekście: 
"2.2.8 zapewnienia stosownych licencji, niezbędnych do prawidłowego i legalnego wykorzystania 
oprogramowania wykorzystywanego w Oprogramowaniu;" 
czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania komercyjnego z zamkniętym kodem 
źródłowym? 

Warszawa, 18 czerwca 2020 r. 
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Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że dopuszcza stosowanie oprogramowania komercyjnego z zamkniętym 
kodem źródłowym. Zastosowanie takiego oprogramowania nie może powodować żadnych  
kosztów dla Zamawiającego w trakcie oraz po zakończeniu budowy Oprogramowania.  
Zamawiający zastrzega, że użycie oprogramowania komercyjnego z zamkniętym kodem 
źródłowym nie może ograniczać w sposób nieuzasadniony Zamawiającemu możliwości 
samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania i rozwoju Oprogramowania. 
 
Pytanie 40:  
Jak należy rozumieć wymaganie z pkt. 1.9 z "Zał. 7  Interfejs użytkownika" o brzmieniu 
"Oprogramowanie musi umożliwiać pracę na wielu ekranach." ?  
Czy "praca na wielu ekranach" oznacza coś więcej niż standardowe możliwości w tym zakresie 
oferowane przez interfejs systemu operacyjnego? 
 
Odpowiedź 
„Praca na wielu ekranach" nie oznacza niczego więcej niż standardowo projektowane interfejsy 
GUI. 
Wymogiem stawianym przez Zamawiającego jest wytworzenie takiego Oprogramowania aby 
możliwe było operowanie w różnych oknach aplikacji (MDI – Multiple Document Interface) lub w 
przypadku użytej technologii opartej, o „cienkiego klienta”, wykorzystującego przeglądarkę 
internetową, praca na wielu kartach/oknach przeglądarki.  
 
Pytanie 41:  
Załącznik 1 do SIWZ wykaz sprzętu pomiarowego i akcesoriów Pozycja 2.2 tabeli (ETL). 
Do wyceny pracochłonności niezbędna jest dokumentacja urządzenia ETL, dotycząca protokołu 
zdalnego sterowania - czy Zamawiający może ją udostępnić przed terminem złożeniem oferty. 
Jest to niezbędne do właściwego przygotowania oferty cenowej. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada dokumentacji dotyczącej protokołu zdalnego sterowania urządzenia 
ETL.  
 
Pytanie 42:  
Załącznik 1b do SIWZ wykaz sprzętu pomiarowego i akcesoriów konfiguracja dla zal.9 pkt.3.1. 
Pozycja 1.1. tabeli (YAESU G-1000DXA interface GS-232A). 
Do wyceny pracochłonności niezbędna jest dokumentacja urządzenia dotycząca protokołu 
zdalnego sterowania - czy Zamawiający może ją udostępnić jeszcze przed złożeniem oferty? 
Powyższe informacje są niezbędne do właściwego przygotowania oferty cenowej. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada dokumentacji dotyczącej protokołu zdalnego sterowania urządzenia 
YAESU G-1000DXA interface GS-232A. 
 
Pytanie 43:  
Załącznik lb do SIWZ wykaz sprzętu pomiarowego i akcesoriów konfiguracja dla zal.9 pkt.3.1. 
Pozycja 2.1 tabeli (Tektronix RSA306B). 
Do wyceny pracochłonności niezbędna jest dokumentacja urządzenia dotycząca protokołu 
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zdalnego sterowania - czy Zamawiający może ją udostępnić przed złożeniem oferty?   Powyższe 
informacje są niezbędne do właściwego przygotowania oferty cenowej. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada dokumentacji dotyczącej protokołu zdalnego sterowania urządzenia 
Tektronix RSA306B. 
 
Pytanie 44:  
Załącznik 2 do SIWZ administrowanie. Pozycja 1.3 tabeli 
Jakie informacje z Active Directory system ma wykorzystywać i w jaki sposób? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zmieni SIWZ i usunie wymaganie 1.3 z Załącznika nr 2 do OPZ. 
 
Pytanie 45:  
Załącznik 2 do SIWZ administrowanie. Pozycja 1.13 tabeli 
Jaka ma być szczegółowość określania uprawnienia w dostępie do danych? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr  8 do SIWZ - OPZ z pkt. 3.1.1 ppkt 4 po 
stronie Wykonawcy jest przedstawienie  w Analizie przedwdrożeniowej wykazu grup uprawnień 
(ról) i uprawnień użytkowników wraz z ich opisem.  
 
Pytanie 46:  
Załącznik 3 do SIWZ gromadzenie danych. Pozycja 1.7 tabeli 
Co znaczy pojęcie Offline u Zamawiającego? Czy to oznacza brak połączenia serwera lokalnego z 
innymi serwerami UKE, czy brak dostępu do serwera lokalnego dla klienta (stacji roboczej)? 
 
Odpowiedź 
Odpowiedź na to pytanie została udzielona pismem z dnia znak BA.WZP.26.58.2019.17 z dnia 
15 czerwca 2020 r. w odpowiedzi na pytanie nr 31. 
 
Pytanie 47:  
Załącznik 3 do SIWZ gromadzenie danych Pozycja 1.9 tabeli 
Z jakich baz danych wyposażenia pomiarowego mają być przeniesione dane, w jakiej postaci będą 
dostępne te dane oraz w jakiej ilości? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że obecnie wykorzystuje bazę danych MS SQL Server w systemie pod 
nazwą Ewidencja Wyposażenia Pomiarowego. W EWP zapisanych jest ok. 1500 rekordów. 
Wielkość bazy wynosi ok. 5MB. Dane zostaną udostępnione w postaci pliku kopii zapasowej bazy. 
 
Pytanie 48:  
Załącznik 4 do SIWZ monitoring i analiza. Pozycja 1.11 tabeli 
Co ma wchodzić w zakres analizy? Prosimy o podanie wszelkich możliwych przypadków analizy, 
które będą wykorzystywane przez urządzenie pomiarowe? 
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Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o analizę oferowaną przez wbudowane funkcje przyrządu 
ETL. 
 
Pytanie 49:  
Załącznik 5 do SIWZ funkcjonalności mapowe. Pozycja 1.17 tabeli Jakie formaty danych NMT i 
NMTP mają być obsługiwane przez program? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie precyzował formatów NMT i NMTP. Formaty powinny być zaproponowane 
przez Wykonawcę i określone w analizie przedwdrożeniowej. 
 
Pytanie 50  
Załącznik 5 do SIWZ funkcjonalności mapowe. Pozycja 1.23 tabeli 
Jaki powinien być zakres synchronizacji? Na przykład: skala, zobrazowanie, adresy map, warstwy 
itp.? 
 
Odpowiedź 
Poprzez synchronizację map Zamawiający rozumie możliwość uzyskania aktualnych obiektów 
i/lub danych obiektów na tej samej warstwie mapy użytkowanej na innych stacjach roboczych lub 
serwerze centralnym, o ile będzie przewidziany w architekturze. 
 
Pytanie 51:  
Załącznik 7 do SIWZ interfejs użytkownika. Pozycja 1.9 tabeli 
Czy chodzi o wyświetlanie różnych okien z jednej aplikacji na różnych ekranach? 
 
Odpowiedź 
Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 40. 
 
Praca na wielu ekranach" nie oznacza niczego więcej niż standardowo projektowane 
interfejsy GUI. 
Wymogiem stawianym przez Zamawiającego jest wytworzenie takiego Oprogramowania aby 
możliwe było operowanie w różnych oknach aplikacji (MDI – Multiple Document Interface) 
lub w przypadku użytej technologii opartej, o „cienkiego klienta”, wykorzystującego 
przeglądarkę internetową, praca na wielu kartach/oknach przeglądarki.  
 
Pytanie 52:  
Załącznik 7 do SIWZ interfejs użytkownika. Pozycja 3.2 tabeli 
W jakiego rodzaju danych ma być realizowane wyszukiwanie pełnotekstowe? 
 
Odpowiedź 
Wyszukiwanie pełnotekstowe powinno być realizowane na danych typu znakowego w tym na 
dołączonych dokumentach, na których takie wyszukiwanie jest możliwe. 
 
Pytanie 53:  
Załącznik 7 do SIWZ interfejs użytkownika. Pozycja 4.1 tabeli 
Czy do wypełnienia tego wymagania wystarczy instrukcja w postaci elektronicznej (np. dok. PDF) 
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Odpowiedź 
Nie. Zamawiający wymaga zastosowania pomocy do elementów funkcjonalnych 
Oprogramowania. 
 
Pytanie 54:  
Załącznik 7 do SIWZ interfejs użytkownika. Pozycja 7.9 tabeli 
Jakie to są "inne wymagania"? Prosimy o wymienienie wszystkich innych wymagań, jest to 
niezbędne do właściwego przygotowania oferty? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o wymagania określone z punkcie 3.10 załącznika 7 do OPZ - 
Interfejs użytkownika. 
 
Pytanie 55:  
Załącznik 7 do SIWZ interfejs użytkownika. Pozycja 8.1 tabeli 
Jakie informacje Zamawiający chce przeglądać za pomocą przeglądarki z baz danych? Czy ma 
przeglądać również dane z bazy centralnej? Jeżeli tak, prosimy o określenie zakresu 
przeglądanych danych. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że wymagana jest możliwość przeglądania danych zawartych w bazie 
PWID oraz zapisanych wyników pomiarów. 
 
Pytanie 56:  
Załącznik nr 9 do SIWZ funkcjonalności dodatkowe. Pozycja 1.6 tabeli 
Czy Zamawiający dopuszcza brak prezentacji aktualnego namiaru w interfejsie webowym? Dane z 
pozostałych wymagań z pozycji od 1.2 do 1.10 są typowo statystyczne lub identyfikacje? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza braku prezentacji namiaru w interfejsie webowym. 
 
Pytanie 57:  
Na ilu stacjach Zamawiający planuje uruchomić oprogramowanie? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie definiuje maksymalnej ilości stacji, jednocześnie Zamawiający oczekuje 
przedstawienia opisu skalowalności Oprogramowania zgodnie z pkt. 3.1.1. ppkt  6  Załącznika nr 8 
do SIWZ – OPZ. 
 
Pytanie 58:  
Jaka jest przewidywana maksymalna liczba jednocześnie pracujących użytkowników w systemie? 
 
Odpowiedź 
Informacja o maksymalnej liczbie jednocześnie pracujących użytkowników w systemie znajduje 
się w punkcie 3.2.4 podpunkt 4 OPZ. 
 
Pytanie 59:  
Dotyczy pkt. 12.2 Wzoru Umowy. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Wykonawca ma 
umożliwić wykształcenie i zweryfikowanie know-how Wykonawcy, poza udziałem członków 
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personelu Zamawiającego w charakterze obserwatora, w szczególności jak ma wyglądać prawo 
dostępu do prac realizowanych przez Wykonawcę. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że w art. 12.2 umowy został w szczegółowy sposób opisany sposób 
transferu wiedzy. Zamawiający nie widzi potrzeby dalszego uszczegóławiania sposobu transferu 
wiedzy. 
 
Pytanie 60:  
Dotyczy pkt. 12.3 Wzoru Umowy. Prosimy o doprecyzowanie w jakiej formie Wykonawca będzie 
zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem 
Oprogramowania. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że skreśli art. 12.3 umowy. 
 
Pytanie 61:  
Dotyczy pkt. 12.3 Wzoru Umowy. Prosimy o doprecyzowanie jakie niezbędne informacje musi 
udzielać Wykonawca do realizacji przez Zamawiającego własnych prac. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że skreśli art. 12.3 umowy. 
 
Pytanie 62:  
Dotyczy pkt. 12.3 Wzoru Umowy. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod 
sformułowaniem „prace własne'. Czy obejmuje to tylko korzystanie z Oprogramowania? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że skreśli art. 12.3 umowy. 
 
Pytanie 63:  
Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu w pkt. 13.6 Wzoru Umowy (Personel Wykonawcy), iż 
Zamawiający w przypadku zmiany członka personelu Wykonawcy, Zamawiający bez uzasadnionej 
przyczyny nie odrzuci nowego kandydata. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę art. 13.6 umowy. 
 
Pytanie 64:  
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza zmianę członka Personelu 
Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż nowy kandydat / 
członek Personelu Wykonawcy będzie spełniał wymagania wskazane w postępowaniu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę art. 13.6 umowy. 
 
Pytanie 65:  
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wskazanego w pkt. 13.8 Wzoru Umowy z 72 h do 5 
dni roboczych lub dodanie zapisu, iż w przypadku jeżeli członek Personelu Wykonawcy będzie nie 
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dostępny w tym czasie, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wyjaśnień przez innego członka 
Personelu wskazanego przez Wykonawcę. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę art. 13.8 umowy. Jednocześnie Zmawiający informuje, 
że pismem znak BA.WZP.26.58.2019.17 z dnia 15 czerwca 2020 r. dopuścił realizację obowiązku, 
o którym mowa w art. 13.8 umowy w sposób zdalny. 
 
Pytanie 66:  
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej wskazanej w pkt. 21.1.3. Wzoru Umowy z 
5% do 2% wynagrodzenia w przypadku zwłoki w podpisaniu zamówień Usługi Rozwoju 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że pismem z dnia znak BA.WZP.26.58.2019.17 z dnia 15 czerwca 2020 r. 
zmienił wysokość kary określonej w art. 21.1.3 umowy. 
 
Pytanie 67:  
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej wskazanej w pkt. 21.1.9. Wzoru Umowy do 
kwoty 500 zł za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia czasu usunięcia Błędów Krytycznych i 
Niekrytycznych. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej. 
 
Pytanie 68:  
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej wskazanej w pkt. 21.1.10. Wzoru Umowy do 
kwoty 200 zł za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia czasu usunięcia Usterek. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej. 
 
Pytanie 69:  
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej wskazanej w pkt. 21.1.16. Wzoru Umowy do 
kwoty 1000 zł w przypadku wystąpienia co najmniej 5 Błędów Regresji w miesiącu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę art. 21.1.16 umowy. 
 
Pytanie 70:  
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wskazanego w pkt. 23.1.1. Wzoru Umowy do 21 dni 
roboczych od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wskazanego w art. 23.1.1 Umowy do 14 dni 
roboczych. Zamawiający zmieni treść art. 23.1.1. Umowy. 
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Pytanie 71:  
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wskazanego w pkt. 23.1.2. Wzoru Umowy do 90 dni 
od daty zakończenia ze skutkiem negatywnym ponownego przeprowadzenia testów zgodnie ze 
Scenariuszem Testów o jakich mowa w OPZ. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę art. 23.1.2 umowy. 
 
Pytanie 72:  
Zamawiający w pkt. 5 Rozdziału 3.5.1 OPZ - Wymagania dotyczące udzielenia Gwarancji, wskazał, 
iż dokonując zgłoszenia w ramach gwarancji, Zamawiający określa kategorię Błędu zgodnie z 
definicjami wskazanymi w OPZ. Kategorię Błędu określa Zamawiający i jest to wiążące dla 
Wykonawcy. 
Zamawiający definiuje w Błąd Krytyczny jako „Błąd, który uniemożliwia lub w istotny sposób 
ogranicza funkcjonowanie lub korzystanie z Oprogramowania, w tym błąd związany z 
bezpieczeństwem oraz integralnością danych. Za błąd krytyczny uznaje się również występujące w 
okresie 1 miesiąca kalendarzowego, co najmniej 4 Błędy Niekrytyczne."    Definiując Błąd 
Krytyczny Zamawiający użył określenia odnoszące się do istotnego ograniczenia w 
funkcjonowaniu Oprogramowania. Zamawiający nie określa jednak co rozumie pod tym 
pojęciem, co powoduje, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób niejasny, 
nieprecyzyjny i otwarty. Zdaniem Wykonawcy ww. kryterium powinno zostać uzupełnione o 
określenie wpływu danego ograniczenia na jego organizację, poprzez wskazanie jakiej grupy 
użytkowników i/lub lokalizacji Błąd Krytyczny dotyczy np. że dotyczy co najmniej 50% jej 
użytkowników i/lub lokalizacji. Ewentualnie wnosimy o wykreślenie zapisu, iż określenie przez 
Zamawiającego kategorii Błędu jest wiążące dla Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji Błędu Krytycznego i nie wyraża zgody na 
wykreślenie zapisu, że określenie przez Zamawiającego kategorii Błędu jest wiążące dla 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 73:  
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „przeszkoleni konsultanci 
Wykonawcy" w pkt.2a) Rozdział 3.5.2. - Wymagania dotyczące usług Wsparcia dla 
Oprogramowania. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem "przeszkoleni konsultanci Wykonawcy" rozumie personel 
Wykonawcy posiadający wiedzę o sposobie działania i funkcjonalnościach Oprogramowania. 
 
Pytanie 74:  
Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt.2b) Rozdział 3.5.2. - Wymagania dotyczące usług Wsparcia 
dla Oprogramowania w następujący sposób: 
„b) pomoc realizowana pomoc realizowana za pośrednictwem systemu Jira lub poczty 
elektronicznej dostępnej 24 godziny na dobę; czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przekazane 
za pośrednictwem systemu Jira lub poczty elektronicznej wyniesie nie więcej niż 3 (trzy) godzinę 
w przypadku zgłoszeń wpływających w dni robocze w godzinach 9:00 -16:00." 
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Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 udzieloną pismem 
BA.WZP.26.58.2019.17 z dnia 15 czerwca 2020 r. czas reakcji liczony jest jedynie w godzinach 
pracy Zamawiającego, to jest od 8.00 do 16.00. 
 
Pytanie 75:  
Dotyczy pkt.8.8. Wzoru Umowy. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający będzie 
oceniał czytelność struktury i organizacji kodu źródłowego oraz łatwość jego rozbudowy. Obecne 
zapisy, iż kod musi być odpowiednio uporządkowany, a organizacja  elementy języka przejrzyste, 
są zdaniem Wykonawcy niejednoznaczne i niedokładne.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że decyzja co do sposobu weryfikacji czytelności struktury i 
organizacji kodu źródłowego oraz łatwości jego rozbudowy należy do Zamawiającego. 
 
Pytanie 76:  
Prosimy o podanie dla GPS różnicowego jaki to model/typ oraz jakiego producenta. 
 
Odpowiedź 
GPS różnicowy: model/typ - MX575D, producent SIMRAD. 
 
Pytanie 77:  
Czy na stacjach roboczych jest zainstalowane oprogramowanie producenta sprzętu 
pomiarowego?  Jeśli takt to prosimy o informacje jakie to oprogramowanie (nazwa, wersja, 
etc.). 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że na stacjach roboczych zainstalowane jest wyłącznie 
oprogramowanie wskazane w punkcie 4.1.3 ppkt 9 z zał. nr 8 do SIWZ – OPZ. 

 

Pytanie 78:  
Jakie są wbudowane funkcjonalności urządzeń wykorzystywanych pomiarach? Czy 
jest  automatyzacja wbudowana w urządzenia, jeśli tak to jaka (np.: detekcja sygnału 
powyżej poziomu odniesienia). Czy są dostępne interface do przesyłania danych, jeśli tak to 
typ(y) snmp, RestApi, Rs232 etc. Jaki jest sposób pomiaru np. FFT? Czy są dostępne RAW 
data z urządzeń? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuję, że wbudowane funkcjonalności możliwości automatyzacji pomiarów 
oraz interface do przesyłania danych  urządzeń są opisane w ich dokumentacji  lub dostępne 
u producenta.  
 
Pytanie 79:  
Prosimy o rozwinięcie terminu "oprogramowanie musi zapewnić wykonywanie pomiaru"? 
Chodzi o sterowanie pomiarami czy rzeczywiste pomiary sygnału? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że Oprogramowanie może wykorzystywać bezpośrednie pomiary 
parametrów, które są realizowane wprost przez urządzenia pomiarowe. 
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Pytanie 80:  
Pokazywanie stref Fresnela przy jakiej referencji(ach) podziałach mocy ( 100%/60%  czy 
100% + 60% )? Ile stref? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuję, że prezentacja stref Fresnela musi być zapewniona dla 
minimum  I strefy Fresnela dla wskazanych parametrów sygnału radiowego. 
 
Pytanie 81:  
Jaka jest definicja trybów pracy urządzeń/stacji w sensie: ciągły/emergency/scheduling? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że tryby pracy zostały określone w OPZ w definicjach. 
 
 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza następujące 
zmiany w SIWZ: 

1) w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór Umowy wprowadza następujące zmiany: 
 

a) zmienia definicję Oprogramowania na następującą: 

„Oprogramowanie - całość lub dowolny element oprogramowania dostarczanego lub 
wykonywanego w ramach realizacji Umowy. W skład Oprogramowania wchodzi: 

Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Open Source oraz Oprogramowanie 
Standardowe.” 

b) dodaje następujące definicje: 

„Oprogramowanie Dedykowane – oprogramowanie tworzone na potrzeby Umowy, w 
tym rozbudowa lub modyfikacja Oprogramowania Standardowego lub Oprogramowania 
Open Source; 

Oprogramowanie Open Source  – oprogramowanie dystrybuowane na warunkach tzw. 
licencji otwartych, 

Oprogramowania Standardowe – licencjonowane oprogramowanie komercyjne 
z zamkniętym kodem źródłowym, niezbędne do prawidłowego działania 
Oprogramowania, istniejące i dystrybuowane przed zawarciem Umowy”. 

c) dodaje po artykule 8.13 artykuły 8.14 - 8.23 o brzmieniu: 

   “8.14  W przypadku dostarczenia Oprogramowania Standardowego Wykonawca 
zobowiązuje udzielić lub zapewnić udzielenie licencji Zamawiającemu na warunkach 
określonych w Artykułach 8.15 – 8.18. 

    8.15   Uprawnienia z licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego 
Zamawiający nabywa z chwilą jego Odbioru. 

    8.16   Licencja na Oprogramowanie Standardowe obejmuje trwałe lub czasowe 
zwielokrotnianie Oprogramowania gotowego w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas 
wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania 
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Oprogramowania Standardowego, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie 
dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką 
jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek 
innym nośniku pamięci. 

   8.17.   Jeżeli z Umowy nie wynika wyraźnie co innego, ilekroć Umowa przewiduje udzielenie 
licencji lub zapewnienie licencji na Oprogramowanie Standardowe, licencja taka 
udzielana jest na czas nieoznaczony i nie jest terytorialnie ograniczona, w 
szczególności uprawnia do korzystania z Oprogramowania Standardowego na 
terytorium Polski i całego świata, a Zamawiający jest uprawniony do korzystania z 
Oprogramowania Standardowego bez ograniczeń ilościowych, w tym bez ograniczeń 
co do liczby użytkowników oraz urządzeń komputerowych, na których instalowane 
lub uruchamiane będzie Oprogramowanie Standardowe. 

8.18.   Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania 
Standardowego nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy 
lub producentów takiego Oprogramowania Standardowego. Wynagrodzenie 
obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania. 

8.19   W każdym przypadku wykorzystania Oprogramowania Open Source Wykonawca 
zapewnia, że jego wykorzystanie na potrzeby Umowy będzie zgodne z 
postanowieniami odpowiednich licencji przypisanych do danego Oprogramowania 
Open Source. 

8.20     Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja na Oprogramowanie Open Source 
jest dożywotnia, nie będzie nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania 
jakichkolwiek opłat lub wynagrodzenia na rzecz podmiotów uprawnionych do 
takiego oprogramowania. 

8.21    Wykonawca wyda Zamawiającemu kod źródłowy w takim zakresie, w jakim 
wymagają tego warunki użytkowania Oprogramowania Open Source. Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego o istnieniu warunków użytkowania przekazanego 
Oprogramowania Open Source i udostępni mu warunki użytkowania o ile wymagane 
jest to zgodnie z warunkami użytkowania. 

8.22    Wykonawca oświadcza, że zastosowane przez niego do realizacji Oprogramowania 
oprogramowanie o otwartej licencji (Open Source), pozwala na legalne oraz 
nieodpłatne kopiowanie oraz zapewnia swoim użytkownikom prawo do 
samodzielnego modyfikowania, analizowania i rozbudowy jego kodu. 

8.23    Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystywane Oprogramowanie Open 
Source nie będzie ograniczać Zamawiającego w zakresie rozpowszechniania innego 
oprogramowania połączonego z Oprogramowaniem Open Source, w tym nie może 
nakładać na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania takiego połączonego 
oprogramowania wraz z kodem źródłowym. W przypadku, w którym dana licencja 
na Oprogramowanie Open Source, uzależnia zakres takich obowiązków od sposobu 
połączenia Open Source z innym oprogramowaniem Wykonawca zobowiązany jest 
do zrealizowania takiego połączenia w sposób nienakładający na Zamawiającego 
obowiązku rozpowszechniania połączonego oprogramowania wraz z kodem 
źródłowym.”; 

d) w artykułach 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 (z wyłączeniem zdania pierwszego), 8.7 i 8.8 zmienia 

wyrażenie „Oprogramowanie” na „Oprogramowanie Dedykowane”; 

e) skreśla artykuł 12.3; 
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f) zmienia treść artykuł 23.1.1 na następującą:  

23.1.1 niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w szczególności 
opóźnienia w Odbiorze Produktów, wielokrotnie powtarzające się te same Błędy 
w Produktach, niepodpisanie przez Wykonawcę zamówień dotyczących Usług 
Rozwoju), gdy takie naruszenie lub skutki takiego naruszenia nie zostaną 
usunięte przez Wykonawcę w terminie 14 ( czternastu) dni roboczych 
od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do usunięcia takiego 
naruszenia; w tej sytuacji oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone 
przez Zamawiającego najpóźniej w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia, w 
którym bezskutecznie upłynął termin usunięcia naruszenia przez Wykonawcę”; 

 

2) skreśla w załączniku nr 2 do OPZ – Administrowanie - wymaganie określone w pkt. 1.3; 

3) punkt 3.3.3. ppkt 2.5. w załączniku nr 8 do SIWZ – OPZ otrzymuje brzmienie: 

  „2.5.  opis parametrów konfiguracyjnych komponentów Oprogramowania.” 

4) w punkcie 3.3.1 w załączniku nr 8 do SIWZ – OPZ dodaje ppkt 15) o treści: 

„15) wykaz Oprogramowania Open Source i Oprogramowania Standardowego, z którego 
korzysta Wykonawca wraz z uzasadnieniem konieczności zastosowania 
Oprogramowania Standardowego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że użycie 
Oprogramowania Standardowego w sposób nieuzasadniony nie ograniczy 
Zamawiającemu możliwość samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania i 
rozwoju Oprogramowania.” 

 

 

 

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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