
PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

Dotyczące Zapytania Ofertowego Nr1/K097/2017 
zakup wraz z dostawą do Zamawiającego niżej wymienionego oprogramowania 
komputerowego dla potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu Marketingu Internetowego  
 
Pytanie nr 1  
 
Startujemy z ofertą dla Państwa w organizowanym przez WSPIA przetargu. 
W zapytaniu ofertowym nie znaleźliśmy informacji, czy draft umowy również ma zostać 

jako podpisany dołączony do oferty. A jako załącznik widnieje, dlatego proszę o informację 

w tym zakresie. 

 
Odpowiedź: 
 

Szanowni Państwo, w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do  Zapytania 
Ofertowego jest punkt IV. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy,  w części tej 
Oferent składa oświadczenie   o tym, że:  
 
Załączony do Zapytania ofertowego wzór umowy został zaakceptowany bez 
zastrzeżeń i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy zgodnie z tym wzorem,   w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
 
Złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem i pieczęcią  przez Oferenta na 
Formularzu ofertowym jest na etapie składania oferty wystarczającym 
zabezpieczeniem akceptacji wzoru umowy. 

 
 
Pytanie nr 2  

 
Proszę o wyjaśnienie treści zapisu pkt. 2, par. 1 "Przedmiot umowy"     w      dokumencie 
Wzór umowy. pdf: 
               "2. Wykonawca oświadcza, że: 
a) przysługują mu do utworów stanowiących przedmiot niniejszej umowy wyłączne                                   
i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe); 
b) może rozporządzać prawami autorskimi do utworów w zakresie niezbędnym do 
zawarcia  i wykonania niniejszej umowy; 
c) przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworów nie są obciążone prawami 
osób trzecich oraz nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym. 

 
Wyłączne i nieograniczone prawa autorskie posiada jedynie twórca oprogramowania. Czy 
zapis upoważnia do złożenia oferty jedynie twórców oprogramowania uniemożliwiając 
udział z postępowaniu ofertowym instytucjom o charakterze odsprzedawcy? 

 

Odpowiedź: 
 

Szanowni Państwo, tak zapis upoważnia do złożenia oferty instytucjom                                   
o charakterze odsprzedażowym. 
 
Zapis pkt. 2 §  1  "Przedmiot umowy" należy interpretować w sposób następujący: 
Twórca oprogramowania posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie 
(osobiste i majątkowe), 



Przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworów nie są obciążone prawami 
osób trzecich oraz nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym. 
 
Instytucja o charakterze odsprzedażowym może rozporządzać prawami autorskimi 
do utworów w zakresie niezbędnym do zawarcia  i wykonania niniejszej umowy.  

 
 
 Pytanie nr 3 
 

Zwracamy się o wyjaśnienie  dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następującej sprawie: 
 
„Zgodnie z brzmieniem par. 4 wzorcowej umowy Nr …/K097.2017 oraz pkt. 7 
oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym, wykonawca 
zobowiązuje się udzielić gwarancji na prawidłowe działanie oprogramowania,                
w ramach której wykonawca będzie usuwał wady i błędy tego oprogramowania                
w terminie 7 dni od zgłoszenia. 
 
Biorąc pod uwagę że przedmiotem będzie oprogramowanie standardowe, do którego 
wykonawcy nie przysługują prawa autorskie, a jedynie upoważnienie do udzielania 
licencji, czy zamawiający uznaje za spełniony wskazany warunek dotyczący 
gwarancji , jeżeli wykonawca zobowiąże się do świadczenia usług wsparcia 
dotyczących oprogramowania, w ramach których będzie udzielał konsultacji 
odnośnie jego prawidłowego użytkowania, konfiguracji, dostępnych sposobów 
obejścia istniejących błędów a ponadto - będzie udostępniał uaktualnienia i poprawki 
oprogramowania  publikowane przez producenta”.  

 
Odpowiedź: 
 

Tak Zamawiający uznaję,  za spełniony wskazany warunek dotyczący gwarancji                 
( minimum 3 lata), jeżeli wykonawca zobowiąże się do świadczenia usług wsparcia 
dotyczących oprogramowania, w ramach których będzie udzielał konsultacji 
odnośnie jego prawidłowego użytkowania, konfiguracji, dostępnych sposobów 
obejścia istniejących błędów a ponadto - będzie udostępniał uaktualnienia i poprawki 
oprogramowania  publikowane przez producenta. 

 
 
 
Pytanie nr 4 

 

W związku z państwa przetargiem dot. Zakupu wraz z dostawą do 
Zamawiającego oprogramowania komputerowego prosimy o udzielenie 
odpowiedzi czy dla części nr. 2 Pakiet programów do obróbki grafiki 
dopuszczają państwo zaoferowanie licencji dożywotniej z rocznym okresem 
upgradowania (aktualizacji do najnowszej wersji produktu). Nie ma 
możliwości zakupu trzyletniego upgradu dla licencji CorelDRAW w wersji 
edukacyjnej ponieważ nie ma takiej pozycji cenniku firmy Corel.  
 
Proszę także o uściślenie czego w odniesieniu do części 2 dotyczy Kryterium II 
oceny  - okres na jaki zostaje udzielona licencja. Czy chodzi o ważność samej 
licencji (w przypadku CoreDRAW jest ona dożywotnia) czy o okres 
dodatkowego upgradu (aktualizacji do najnowszej dostępnej wersji). 
 



 
Odpowiedź: 

 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać roczny okres upgradowania przez 
minimum 3 kolejne lata.  
Cena oferty winna uwzględniać dożywotnią licencję wraz z 3 letnim okresem 
upgradowania. 

 
W odpowiedzi do Kryterium II oceny -  dotyczy ono ważności samej licencji. 

 
Pytanie nr 5 

 

Szanowni Państwo, czy licencje z zad. 1 mają być typu "na 
użytkownika", czy "na urządzenie" 

 

Odpowiedź: 
 

W  zadaniu 1 przewidziane licencje są  na użytkownika. 
 


