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Kalisz, dnia 29 grudnia 2011 r. 
 
 
 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 
  
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu jako Miejskiego Systemu 
Informacji Przestrzennej wraz z wykonaniem i opracowaniem mapy akustycznej miasta Kalisza” 
 
 

W związku z pytaniami Wykonawcy przesłanymi w dniu 21.12.2011 r. w imieniu Zamawiającego 

(Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), 

udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść SIWZ w poniższym zakresie: 

 

 
I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZWIĄZANE Z NIMI ZMIANY W TREŚCI SIWZ 
 
 
Pytanie nr 1 
W SIWZ w punkcie 9.2.1 Zamawiający w punktach a-d zamieścił zapisy dotyczące warunków udziału  
w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Punkt d) brzmi następująco: 
 „d) co najmniej jednej mapy akustycznej miasta o ilości mieszkańców co najmniej 100 tys., wykonanej 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem następujących źródeł 
hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego,” 

Czy w związku z powyższym zapisem warunku z punktu d) Zamawiający dopuści sytuację, w której 
wykonawca wykaże, iż jest obecnie w trakcie realizacji mapy akustycznej miasta o ilości mieszkańców co 
najmniej 100 tys. lub wykaże się należytym wykonaniem akustycznej miasta o ilości mieszkańców co najmniej 
100 tys. w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, zamiast 3 lat? 
Powyższa propozycja zmiany jest podyktowana specyfiką samego tematu oraz stanem realizacji prac nad 
mapa akustyczną miast o ilości mieszkańców co najmniej 100 tys., natomiast treść warunków SIWZ (punkt d 
9.2.1 SIWZ) stanowi przykład zapisów odbiegających od rzeczywistości w tym temacie. 
Większość prac nad realizacją map akustycznych dla ww. Miast jest dopiero w trakcie realizacji, a tym 
samym grono wykonawców posiadających referencje na realizację ww. usługi jest mocno ograniczone, czego 
potwierdzeniem jest wieloletnie doświadczenie i wiedza wykonawcy dotycząca usług z zakresu GIS i map 
akustycznych,  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zawarte w punkcie 9.2.1.d). 
 
 
Pytanie nr 2 
W § 13 załącznika do SIWZ – Projekt Umowy Zamawiający zaproponował zapisy umowne dotyczące 
postępowania zgodnego z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Jednocześnie zaproponowane zapisy 
uwzględniają przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (§ 13 ust. 2 do 4). 
Tymczasem od dnia 02 stycznia 2011 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  
o ochronie informacji niejawnych, czy w związku ze zmianą przepisów Zamawiający zamierza dostosować 
zapisy umowne do nowego stanu prawnego? 
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Odpowiedź: 
W celu dostosowania §13 umowy do zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 182 poz.1228) Zamawiający zmienia treść § 13 projektu umowy, który 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„§ 13. 1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 
informacji niejawnych, do zachowania poufności informacji i danych, o klauzuli „zastrzeżone” uzyskanych 
w trakcie świadczenia usług związanych z realizacją Umowy. 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu upoważnienia do dostępu do 
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” dla wszystkich osób przeznaczonych do 
realizacji zamówienia - w tym pracowników podwykonawcy/ świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego 
dla realizowanego zakresu prac (niepotrzebne skreślić); wymóg dotyczy także podwykonawcy. 
Poświadczone kserokopie tych dokumentów stanowią załączniki do niniejszej umowy. 
3. W przypadku braku upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 
„zastrzeżone” dla osób, o których mowa w ust. 2 lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, 
Wykonawca wystąpi do Prezydenta Miasta Kalisza z wnioskiem o nadanie tych upoważnień dla wszystkich 
osób przeznaczonych do realizacji zamówienia (w tym dla pracowników podwykonawcy). Wykonawca 
zapewni, że powyższe osoby przeznaczone do realizacji zamówienia odbędą szkolenie przeprowadzone 
przez właściwego pełnomocnika Zamawiającego. 
4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że konieczne jest oddelegowanie innych/kolejnych 
pracowników/podwykonawców do realizacji niniejszej umowy, to powiadomi o tym Zamawiającego oraz 
zastosuje zapisy ust. 2-3. Działania te nie wymagają aneksowania umowy, jednakże wymagają akceptacji 
Zamawiającego. 
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niespełnienie warunków z ust. 1-4, Zamawiający ma 
prawo wstrzymać realizację umowy do czasu wywiązania się przez Wykonawcę z powyższych obowiązków. 
Za opóźnienia w realizacji umowy, a wynikające z ust. 5 odpowiada Wykonawca. 
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w 
Kaliszu oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych w 
Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Wymóg dotyczy Wykonawcy, podwykonawców oraz wszystkich osób 
zaangażowanych w realizację zadania. 
7. Dostarczony system musi spełniać wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.” 
 

 
Pytanie nr 3 
W § 6 ust. 1 załącznika do SIWZ – Projekt Umowy Zamawiający zaproponował następujący zapis umowny: 
„Wykonawca oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone prawa do udzielenia licencji na 
oprogramowanie użytkowe, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w niniejszej Umowie, a w tym 
także dysponuje kodami źródłowymi do oprogramowania użytkowego w takim zakresie jaki konieczny jest do 
wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, nie naruszając praw osób trzecich.”  
 
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza rozwiązania, w którym producentem części 
oprogramowania użytkowego jest inny niż wykonawca podmiot, co dotyczy zarówno rozwiązań komercyjnych 
jak i open source, a więc rozwiązania te są licencjonowane według zasad ogólnych producenta? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie ogranicza (nie definiuje i nie narzuca) Wykonawcy rodzaju zastosowanego 
oprogramowania. Wymaga jednakże udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w sytuacji opisanej 
powyżej, licencji Wykonawcy (sublicencji) na zasadach zgodnych z zapisami załącznika do SIWZ – 
„SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” punkt 3.4 „Wymagania odnośnie licencji”. 
 
 
Pytanie nr 4 
W § 6 ust. 8 załącznika do SIWZ – Projekt Umowy Zamawiający zaproponował następujący zapis umowny: 
„Z dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie korzystania  
i rozpowszechniania na wszystkich istniejących polach eksploatacji do: 
 1) praw autorskich do dokumentacji (w części opracowanej przez Wykonawcę) przechodzą w całości na 

Zamawiającego” 
Czy powyższy ma mieć taki skutek, że prawa do dokumentacji przysługują jedynie Zamawiającemu  
z wyłączeniem praw Wykonawcy? Takie rozwiązanie powoduje niemożność stosowania rozwiązań już 
gotowych (standardowych rozwiązań Wykonawcy), które zostały już wdrożone u podmiotów, gdyż 
dokumentacja systemu ze swej istoty nie będzie zawierała jedynie opisu funkcjonalności dedykowanych 
Zamawiającemu. 
 
Odpowiedź: 
Zapis nie ogranicza praw Wykonawcy do dalszego dysponowania dokumentacją. Zapis ten daje prawo 
Zamawiającemu do powielania i udostępniania dokumentacji osobom trzecim. 
 
 
Pytanie nr 5 
W Załączniku do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie 3.4 „Wymagania 
odnośnie licencji” w podpunkcie 3.4.1 lit. C Zamawiający stwierdza: „Dostarczone licencje nie będą 
ograniczały możliwości korzystania z dostarczonego oprogramowania (w tym instalowania jego niezbędnych 
komponentów we własnym środowisku informatycznym) przez inne podmioty, np. JM.”. Prosimy  
o doprecyzowanie jakie podmioty oraz jaka ich ilość powinny być objęte postanowieniami licencyjnymi, gdyż 
obecny zapis SIWZ jest na tyle nieprecyzyjny i szeroki, że pozwala na użytkowanie systemu przez właściwie 
każdy podmiot, w podmioty komercyjne, niezwiązane z Zamawiającym? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w samym tytule zamówienia „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS 
(ang. Geographical Information Systems - Systemy Informacji Geograficznej) w Urzędzie Miejskim  
w Kaliszu jako Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wykonaniem i opracowaniem mapy 
akustycznej miasta Kalisza” podmiot do którego jest ono kierowane. Ponadto „SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” stanowiący załącznik do SIWZ w punkcie 3.4.1 określa końcowych 
użytkowników Systemu. Zamawiający nie określa również ilości licencji, gdyż nie wskazuje jakie 
rozwiązanie zostanie zastosowane do budowy MSIP (jakie oprogramowanie/oprogramowania). 
Zamawiający wymaga licencjonowania MSIP w taki sposób, aby mogli z niego korzystać użytkownicy 
wymienieni w załączniku do SIWZ „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w pkt 1.1.3  
i 3.4 zarówno w obecnej, jak i przyszłej strukturze organizacyjnej. 
 
 
Pytanie nr 6 
W Załączniku do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie 3.4 „Wymagania 
odnośnie licencji” w podpunkcie 3.4.1 lit. F Zamawiający stwierdza: „Udzielona licencja nie będzie 
ograniczać praw Zamawiającego do modyfikacji i rozwoju systemu przez Zamawiającego lub podmioty 
zewnętrzne a obejmujące takie zagadnienia jak np.: 
 - świadczenie usług serwisowych przez podmiot zewnętrzny...,” 
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Czy wobec powyższego postanowienia licencyjne mogą zawierać zapisy nakładające na Zamawiającego 
specjalne obowiązki związane ze środkami ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem oprogramowania 
przed przekazaniem go do serwisowania podmiotom zewnętrznym? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza takich zapisów. Poprzez zapis, o którym mowa w pytaniu Zamawiający 
gwarantuje sobie możliwość jego modyfikacji i rozwoju systemu w przyszłości w sposób niezależny od 
Wykonawcy obecnego zamówienia. Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za dostarczone licencje i ich 
ochronę zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ należy uwzględnić przy opracowaniu oferty. 
 
 
 
II. INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA i OTWARC IA OFERT: 
 

Jednocześnie, w związku z powyższymi odpowiedziami na zadane pytania dzień składania i otwarcia 

ofert ulega, zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy, zmianie na następujący: 23.01.2012 r.  

 

Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 
 

 
 

z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
/------/ 

Daniel Sztandera 
WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA 

 


