Pytanie 1:
W rozdziale 5 w Warunkach udziału w postępowaniu w pkt. 5.4 lit. d) Zamawiający zapisał, iż Wykonawcy
„przekażą na podstawie licencji, bezterminowo prawa do modyfikacji kodu źródłowego wdrażanego
systemu co najmniej w zakresie kodu źródłowego opracowywanego w sposób dedykowany na potrzeby
wdrożenia w firmie Zamawiającego wraz z narzędziami i dokumentacją pozwalającą na samodzielne
wprowadzanie zmian w systemie przez Zamawiającego. Zamawiający preferuje przekazanie powyższego
uprawnienia do modyfikacji kodu źródłowego w zakresie całości kodu wdrażanego systemu.”
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy poprzez sformułowanie „przekażą na podstawie
licencji, bezterminowo prawa do modyfikacji kodu źródłowego wdrażanego systemu” Zamawiający
rozumie udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania informatycznego do
zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi?
W naszej opinii udzielenie licencji niewyłącznej na oprogramowanie co do zasady wyklucza możliwość
przekazania kodów źródłowych, kody źródłowe do oprogramowania stanowią bowiem kluczową, istotną
wartość przedsiębiorstwa. Wyzbycie się tych praw wraz z przekazaniem kodów źródłowych
uniemożliwiłoby z kolei prowadzenie przez nas działalności gospodarczej, której istotnym elementem jest
udzielanie licencji na przedmiotowe oprogramowanie osobom trzecim, nie wspominając już o
zablokowaniu Wykonawcy możliwości aktualizacji oprogramowania.
Należy wskazać, że kod źródłowy (ang. source code) stanowi ciąg instrukcji i deklaracji zapisany w
zrozumiałym dla człowieka języku programowania opisującym operacje, jakie powinien wykonać
komputer przy pomocy skończonej liczby ściśle zdefiniowanych rozkazów. Przedmiotem prawa
autorskiego jest natomiast każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w
jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
Przeniesienie praw autorskich do oprogramowania jest niedopuszczalne również z tego powodu, że
oprogramowanie oferowane przez Wykonawcę wykorzystuje rozwiązania w obszarze baz danych,
których Wykonawca jest licencjobiorcą (nie dysponuje majątkowymi prawami autorskimi). Wykonawca
nie posiada więc praw autorskich, które mogłyby być przedmiotem rozporządzenia na rzecz
Zamawiającego.
W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów w pkt. 5.4 lit. d) zapytania ofertowego
wykreślenie przywołanych zapisów i zastąpienie ich rozwiązaniami opartymi na licencji oprogramowania
w zakresie wystarczającym do jego użytkowania przez Zamawiającego np. w sposób następujący:
„Wykonawca udziela Zamawiającemu na użytkowanie zintegrowanego oprogramowania niewyłącznej,
niezbywalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych licencji obejmującej:
(i) prawo do użytkowania zintegrowanego oprogramowania w ramach zawartej Umowy, (ii) prawo do
korzystania z dokumentacji dostarczonej w wykonaniu niniejszej umowy wraz z zintegrowanym
oprogramowaniem, (iii) prawo do sporządzenia i wykorzystania kopii zapasowej zintegrowanego
oprogramowania do celów technicznych lub szkoleniowych, (iv) prawo do trwałego lub czasowego
zwielokrotnienia w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w szczególności dla
celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania.”
Odpowiedź 1:
Zamawiający pozostawia zapisy pkt. 5.4 lit. d) bez zmian.

Pytanie 2:
W rozdziale 7 w Opisie oczekiwanej zawartości i sposobu przygotowania oferty w pkt. 7.3. i 7.5 lit. x)
Zamawiający zapisał, iż Wykonawca musi załączyć do oferty „pakiet wzorów proponowanych umów”.
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „pakiet wzorów proponowanych
umów”, zważywszy na zapisy w Rozdziale 12 w pkt. 12.1, iż „Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu propozycję Umowy (…) w ciągu 5 dni
od daty powiadomienia o wyborze oferty.”.

Odpowiedź 2:
Wraz z ofertą wymagane jest dostarczenie pakietu standardowych wzorów umów Wykonawcy
obejmującego umowy (zgodnie z zakresem zapytania ofertowego): wdrożeniową, licencyjną, serwisową,
sprzętową.

Pytanie 3:
W rozdziale 14 Zamawiający zapisał, iż wymaga wniesienia wadium. Prosimy o wyjaśnienie czy oferta
składana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 07.05.2013r. musi być zabezpieczona wymaganą
kwotą wadium w wysokości 20.000,00 zł czy Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia wadium oferty
składanej w kolejnym etapie postępowania?
Odpowiedź 3:
Tak, oferta składana do dnia 07.05.2013r. musi być zabezpieczona wymaganą kwotą wadium.

Pytanie 4:
W rozdziale 5 w Warunkach udziału w postępowaniu w pkt. 5.3. Zamawiający zapisał, iż wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że „dysponuje 1 osobą na stanowisku kierownika projektu (…) posiadającą
aktualny certyfikat PRINCE2 Practitioner lub PMI PMP”. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca przedstawi osobę na stanowisku kierownika projektu, posiadającą aktualny certyfikat
PRINCE2 Foundation?
Odpowiedź 4:
W przedstawionej w pytaniu sytuacji wskazany warunek nie zostanie uznany za spełniony.

Pytanie 5:
Wnosimy o zmianę terminu składania oferty wstępnej z uwagi na złożoność dokumentacji, która ma
uwzględniać stosowane u Państwa procedury.
Odpowiedź 5:
Nie wyrażamy zgody na zmianę terminu składania ofert.

