
 

  

 
 

 
 
 
 

 

Dotyczy: 

 

 

WYJAŚNIENIE III 

 
Pytanie 10 
Prosimy o odpowiedź bez odsyłania nas do tekstu dokumentacji przetargowej, bo go 
znamy, ale mamy wątpliwości, a mianowicie czy Zamawiający oczekuje przekazania 
majątkowych praw autorskich do naszego własnego autorskiego oprogramowania 
zarządzającego system elektrociepłowni?  
Odpowiedź 10 
Tak, Zamawiający zgodnie SIWZ wraz z załącznikami oczekuje przekazania majątkowych 
praw autorskich do oprogramowania zarządzającego system elektrociepłowni. 
Jednocześnie, prosimy zapoznać się ze zmienioną treścią § 18 w Załączniku nr 7 do SIWZ, 
który dodany jest w oddzielnej informacji. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający oczekuje przekazania mu kodów źródłowych do oprogramowania, o 
którym mowa w pkt 1?  
Odpowiedź 11 
Zgodnie z  zapisami SIWZ wraz załącznikami Zamawiający oczekuje przekazania kodów 
źródłowych do oprogramowania.  
 
 Pytanie 12 
Czy Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczki na realizację przedmiotu przetargu i w 
jakiej wysokości i pod jakimi warunkami (np. gwarancja bankowa)? 
Odpowiedź 12 
 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na realizację przedmiotu przetargu. 
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Pytanie 13 
W nawiązaniu do zapisów SIWZ pkt.1.3 prosimy o potwierdzenie, że w zakresie tego 
punktu również można polegać na zasobach innych podmiotów. 
Odpowiedź 13 
 Zgodnie zapisem w rozdziale VII pkt.1.3 SIWZ Wykonawca może polegać na zasobach 
innych podmiotów. 
 
Pytanie 14 
W odniesieniu do zapisów PFU pkt. 2.1.1. prosimy o potwierdzenie, że wykonanie Projektu 
Budowlanego jest wymagane wyłącznie w przypadku wprowadzania przez Wykonawcę 
istotnych zmian. 
Odpowiedź 14 
 Zgodnie zapisem w rozdziale III pkt.10 i 11 SIWZ. 
 
Pytanie 15 
 W nawiązaniu do zapisów PFU pkt 2.1.3 str. 36 prosimy o odstąpienie od przekazania 
Zamawiającemu oprogramowania narzędziowego oraz kopii systemu AKPiA 
niezabezpieczonych hasłem. Jeśli Producent przekaże kody niezabezpieczone hasłem to nie 
będzie mógł utrzymać gwarancji w okresie usuwania wad i usterek. 
Odpowiedź 15 
Zamawiający wymaga przekazania  oprogramowania narzędziowego oraz kopii systemu 
AKPiA.   
Zamawiający wyraża zgodę na czasowe zabezpieczenie w zakresie edycji i zmian kodów 
źródłowych hasłem na okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich hasła zabezpieczających po 
zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi. Przekazanie wszystkich haseł jest warunkiem 
podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru Ostatecznego.  
Uwaga.  Zamawiający musi mieć możliwość dostępu do kodów źródłowych 
oprogramowania od dania podpisania Protokołu końcowego aby móc się z nimi 
zapoznawać, jednocześnie wyraża zgodę na czasowe ograniczenia w dostępie jedynie w 
zakresie edycji i zmian na okres gwarancji.  
     
Pytanie 16 
 Zwracam się z prośbą o przekazanie rysunków branży budowlanej, drogowej i sanitarnej 
w plikach dwg, ułatwiłoby to czytanie tych rysunków przy sporządzaniu przedmiarów. 
Odpowiedź 16 
Zamawiający nie dysponuje rysunkami branży budowlanej, drogowej i sanitarnej w plikach 
dwg.. 

 


