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Sułów, dnia 14 listopada 2022 r. 

Znak sprawy: RR. 271.38.2022 

  

   -Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

 

A. dotyczy:  postępowania w trybie podstawowym pn. Dostawa, wdrożenie i 

integracja systemów informatycznych z dostawą sprzętu komputerowego dla 

Gminy Sułów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Działając na podstawie art. 284 

ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Sułów przekazuje 

treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), 

wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

Pytania z dnia 14.11.2022r. 

Pytanie nr 1  
Zamawiający żąda migracji danych do nowych baz, czy nowe bazy danych mogą mieć limit 
wielkości bazy danych, ilości użytkowników, zasobów serwerowych (procesory, pamięci, 
dyski), czy ewentualne koszty z tym związane ponosi Zamawiający? Czy Zamawiający 
wymaga dostawy systemu dziedzinowego wraz z bazami bez powyższych limitów?  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że na powyższe pytanie odpowiedź zawarta jest w dokumentacji 
przetargowej, w projekcie umowy: 
Par. 4 ust. 10: 
Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania z Systemu 
w zakresie i na zasadach opisanych Umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 
nabywania żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową. W 
szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez 
Zamawiającego żadnych dodatkowych licencji ani uprawnień poza opisanymi Umową i 
objętymi Wynagrodzeniem, a korzystanie z Systemu nie spowoduje konieczności nabycia 
takich licencji lub uprawnień. Wszelkie ryzyka związane z szacowaniem ilości potrzebnych 
licencji, poza zdefiniowanymi przez Zamawiającego w SOPZ, lub innych uprawnień 
koniecznych do korzystania z Systemu zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę. 
oraz par. 13 ust. 5: Jeżeli z Umowy nie wynika wyraźnie co innego, ilekroć Umowa przewiduje 
udzielenie licencji lub zapewnienie licencji na Oprogramowanie, licencja taka udzielana jest 
na czas nieoznaczony i nie jest terytorialnie ograniczona, w szczególności uprawnia do 
korzystania z Oprogramowania na terytorium Polski i całego świata, a Zamawiający jest 
uprawniony do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń ilościowych, w tym bez 
ograniczeń co do liczby użytkowników oraz urządzeń komputerowych, na których 
instalowane lub uruchamiane będzie Oprogramowanie. 
 

Pytanie nr 2 

Z poziomu Portalu muszą być dostępne formularze elektroniczne umożliwiające złożenie 
do jednostki Zamawiającego deklaracji i informacji dotyczących. Czy w związku z tym 
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zapisem Zamawiający wymaga, żeby formularze pobierały dane z systemu dziedzinowego 
przy jego wypełnianiu (czy ta funkcjonalność ma być pokazana na próbce?)  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie formułował takich wymagań w SWZ. 
 

B. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się 

integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy 

składaniu ofert. 

C. Powyższe wyjaśnienia nie obligują Zamawiającego do przedłużenia terminu 

składania ofert, tym samym, nie ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, 

określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:   

 

Termin składania ofert: 15.11.2022 godz. 10.00 

 

Termin otwarcia ofert: 15.11.2022 godz. 11.30 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.12.2022 r. 

 

D. Dodatkowo Zamawiający informuje, że treść ogłoszenia o zamówieniu  

nr 2022/BZP 00400594/01 z dnia 19-10-2022 nie ulega zmianie. 

               

 

                 Wójt Gminy 

             /-/ Leon Bulak 

        ................................................. 
        (podpis kierownika Zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 
 

 


