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Warszawa, dnia 10.08.2022 r. 

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
Dotyczy: postępowania na dostawę oprogramowania do wizualizacji danych, numer 

D/146/2022 

 
 Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu 

na dostawę oprogramowania do wizualizacji danych, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia następującej treści: 

 

WNIOSEK NR 1 

W imieniu firmy …. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na 

pytania dotyczące tego postępowania. 

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy zapisów załącznika nr 5 – Wzór Umowy. Zamawiający w § 1 ust. 6  i 7 wymaga 

instalacji Oprogramowania przez Wykonawcę na serwerze u Odbiorcy. W § 4 ust. 1 podano, 

że Odbiorcą dla zadania 1 jest Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP (SSH SZ RP) 

ul. Leśna w Warszawie a dla zadania 2 Odbiorcą jest 2 Regionalna Baza Logistyczna, ul. 

Marsa 110 w Warszawie. Czy zatem ww. instalacja będzie się odbywała tylko w tych dwóch 

miejscach, czy też u Użytkowników w 37 lokalizacjach, a jeżeli tak to w jakich lokalizacjach?. 

Informacja o lokalizacjach, gdzie ma być wykonana instalacja jest istotna dla Wykonawcy w 

celu prawidłowego wyliczenia kosztów usługi. Należy tu podkreślić, że Wykonawca w celu 

realizacji tej usługi powinien mieć fizyczny dostęp do komputera lub serwera, na którym ma 

być zainstalowane oprogramowanie.  
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Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami załącznika nr 5 – Wzór Umowy w § 1 ust. 6  oraz 

załącznika nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia w Zadaniu nr 1 dostarczenia i zainstalowania 

oprogramowania na własny koszt w lokalizacjach: 

1) Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP (02-800 Warszawa, ul. Leśna, 

tel. 261-828-430); 

2) 8 Baza Lotnictwa Transportowego (ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 10, 32-083 Balice, 

tel. 261-136-251). 

Zamawiający nie wymaga instalacji oprogramowania w pozostałych 35 lokalizacjach. 

 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy zapisów załącznika nr 5 – Wzór Umowy. Zamawiający w § 1 ust. 6 wymaga dostawy 

dokumentacji technicznej w ilości 2 komplety dla zadania 1 i 35 kompletów dla zadania 2. 

Czy ww. dokumentację Wykonawca dostarcza do Odbiorców zdefiniowanych w § 4 ust. 1 czy 

do 37 Użytkowników tego Oprogramowania?.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z załącznikiem nr 5 – Wzór Umowy § 1 ust. 6 oraz 

załącznikiem nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobligowany jest do 

dostarczenia do odbiorców wymienionych w załączniku nr 5 – Wzór Umowy § 4 ust. 1 

dokumentacji technicznej oprogramowania (w języku angielskim) w wersji elektronicznej 

(CD/DVD)  w ilości 2 kompletów dla zadania 1 i 35 kompletów dokumentacji technicznej 

oprogramowania (w języku angielskim) w wersji elektronicznej (CD/DVD) dla zadania 2. 

 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy zapisów załącznika nr 5 – Wzór Umowy. Zamawiający w § 1 ust. 8 wymaga po 

wykonanej instalacji Oprogramowania przeprowadzenia szkolenia. Zakres i forma szkoleń 

mają zostać ustalone w trybie roboczym między Wykonawcą a SSH SZ RP. Natomiast  

w celu wyliczenia kosztów usługi proszę o podanie miejsca/miejsc i ilości godzin tego 

szkolenia. Ze względu na różny zakres zadań, sugerujemy oddzielne szkolenia na każde  

z zadań, dla zadnia 1 - 6 godzin, dla zadania 2 – 4 godziny. Jednocześnie pragniemy zwrócić 

uwagę, że w § 14 są podane niewłaściwe nazwy szkoleń.  

 



 Strona 3 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga szkoleń. Zamawiający dokona stosowanej zmiany treści 

specyfikacji warunków zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy zapisów załącznika nr 5 – Wzór Umowy. Zamawiający w § 15 ust. 4 wymaga 

bezpłatnej aktualizacji Oprogramowania przez okres 24 miesięcy oraz, że aktualizacje te będą 

instalowane przez Wykonawcę. W celu prawidłowego wyliczenia kosztów usługi prosimy  

o podanie czy ww. instalacje będą się odbywały tylko u Odbiorców podanych w § 4 ust. 1, czy 

też u Użytkowników w 37 lokalizacjach, a jeżeli tak to proszę o podanie tych lokalizacji?. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga żeby aktualizacje były instalowane przez Wykonawcę  

u Użytkowników w 37 lokalizacjach, aktualizacje ma umożliwić Wykonawca ze wsparciem 

helpdesku (wsparcie online/telefoniczne w języku polskim) jak w ust. 6 zadania nr 2  

w załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy zapisów załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Czy dane kontaktowe osób 

zapewniających wsparcie, wymaganie zawarte w ust. 6 zadania nr 2, oraz oświadczenie, że 

przedmiotowe Oprogramowanie może być zainstalowane i użytkowane  

w różnych rodzajach Sił Zbrojnych na terenie RP, wymaganie zawarte w ust. 7 zadania nr 2, 

ma być dostarczone wraz z dostawą czy już na etapie oferty i czy te wymagania odnoszą się 

tylko zadania nr 2 czy do obu zadań?.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga spełnienia wymogu:  

1. danych kontaktowych osób zapewniających wsparcie (wsparcie online/telefoniczne w 

języku polskim) w procesie instalacji i uruchomienia oprogramowania dla obu zadań na 

etapie formalności przed podpisaniem umowy. 

2. oświadczenia pisemnego, że przedmiotowe oprogramowanie może być zainstalowane  

i użytkowane w różnych rodzajach Sił Zbrojnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

oprogramowania dla obu zadań na etapie składania oferty. 

Zamawiający dokona stosowanej zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. 
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Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień dokonał stosownych zmian 

treści SWZ.  

 

 

        KOMENDANT  

     /-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI  


