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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

 BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.28.2020.11 

 

 

Wykonawcy 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu BSP RTK, GNSS, 
specjalistycznego oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia”. Sprawa 
numer: BA.WZP.26.28.2020. 

 

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 pytania zadane przez Wykonawcę: 

Pytanie 1 

Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia/Umowy – Specyfikacja techniczna.; 
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; podpunkt 4. 

W związku z wykonaniem szkolenia Zamawiający nie informuje czy będzie posiadał 
wysokowydajne komputery mogące obsłużyć oprogramowanie fotogrametryczne. W związku 
z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje, czy komputery ma zagwarantować 
Zamawiający czy Wykonawca. Jeśli komputery mają być przygotowane przez Wykonawcę, to aby 
szkolenie przebiegało w sposób prawidłowy i bez zakłóceń, Wykonawca zaleca aby został dodany 
wymóg minimalnych wysokowydajnych komputerów w ilości odpowiadającej ilości uczestników, 
jakie są rekomendowane przez producentów oprogramowania fotogrametrycznego tj.: 

- min. czterordzeniowy procesor Intel i7/Intel i9/Threadripper/Xeon/ 

- karta graficzna min. GeForce GTX GPU kompatybilna z OpenGL 3.2 i min. 2 GB RAM 

- Dysk SSD 

- min. 16 GB RAM 

Dodatkowo, Wykonawca zauważa, że w celu prowadzenia szkoleń, powinien widnieć zapis, 
o niedopuszczeniu szkolenia na wersjach demo lub niekomercyjnych. Większość, dostępnych na 
rynku oprogramowań fotogrametrycznych które spełniają wymogi tego postępowania, posiada 
wersje demonstracyjne które można instalować na wielu komputerach, jednak jest zabronione 
ich używanie w celach komercyjnych, a jedynie do własnych testów. Takie działanie jest 
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niezgodne z prawem i powinno zostać to zawarte w informacjach podanych przez 
Zamawiającego.  

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie pkt VII ppkt 9) lit. c), to Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia min. 3 stanowisk, każde ze stacją roboczą z zainstalowanym oprogramowaniem 
do tworzenia map ortofotogrametrycznych, będącym przedmiotem zamówienia. W świetle 
powyższego Zamawiający nie widzi potrzeby uzupełniania treści SIWZ o zaproponowane 
zapisy. Na Wykonawcy spoczywa bowiem obowiązek zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
prawidłowe działanie dostarczonego oprogramowania. Z kolei wersja oprogramowania, 
powinna spełniać wymóg pełnej funkcjonalności użytkowej i zapewnić możliwość 
zrealizowania wszystkich zadań z zakresu szkolenia oraz poznania pełnej wersji 
oprogramowania. 

Pytanie 2 

Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia/Umowy – Specyfikacja techniczna.; 
III. Gwarancje. 

Zamawiający wymaga aby „Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.”. Czy w związku z tym Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentu potwierdzającego wyżej wymieniony 
dokument dla sprzętu dostarczanego razem z zamówieniem. Taki dokument powinien zostać 
dostarczony przez Wykonawcę w dniu składania ofert, w celu sprawniejszej i szybszej 
weryfikacji ofert. 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentu potwierdzającego, 
że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta.  

Pytanie 3 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy; § 12 – zaistnienie siły wyższej. 

W związku z obecną sytuacją związaną z COVID-19 Wykonawca składa prośbę o dopisanie 
zapisu dotyczącego zmiany umowy w związku z powyższą pandemią. Powyższa sytuacja jest 
niestety nie do przewidzenia w żaden sposób i dotyczy to przede wszystkim szkoleń i ich 
organizacji. Wykonawca nie ma wpływu na to jak rozwinie się sytuacja i jakie regulacje 
prawne zostaną wprowadzone w związku z organizacją m. in. szkoleń. Czy w związku z tym, 
Zamawiający byłby skłonny dodać zapisy o zmianie terminu realizacji zamówienia 
wywołanym aktualną sytuacją epidemiczną. 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wskazanej wyżej klauzuli, ponieważ te kwestie reguluje 
ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

Pytanie 4 

Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia/Umowy – Specyfikacja techniczna.; 
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; podpunkt 3.1. 
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Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania, tj.: „Rodzaj licencji …. * 
pływająca (licencja na użytkownika, z możliwością instalacji na min. 3 stacjach roboczych).” 
Czy licencja ma posiadać możliwość jedynie instalacji na 3 stacjach roboczych czy ma mieć 
możliwość pracy na 3 stacjach roboczych jednocześnie? Jest to niezbędna informacja do 
prawidłowej wyceny postępowania. 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający wyjaśnia, że licencja ma mieć możliwość instalacji na wielu stacjach roboczych 
(minimum trzech), natomiast w danej chwili będzie możliwość pracy wyłącznie na jednym 
z komputerów, na którym dana licencja została zainstalowana.  

Z poważaniem  

Naczelnik Wydziału 

Zamówień Publicznych 

Jacek Gola 
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