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Piaski, 17 kwietnia 2019 

DO: WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

Dotyczy zamówienia: na dostawy niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanego 
projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa 
lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego ze środków UE 
w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. 

Postępowanie przeprowadza podmiot (Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego), 
któremu zamawiający powierzyli przeprowadzenie postępowania.  

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego działając w oparciu o art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku pozycja 1986 
ze zmianami), w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 23 

W załączniku nr 1 do SIWZ, część 3 „Dostawa Edytora Aktów Prawnych", w sekcji: „Dostawa Edytora 
Aktów Prawnych-8 sztuk” Zamawiający określa ilość licencji jako 8 sztuk. Informuję, że firma (...) 
posiada w swojej ofercie aplikację zgodną z wymaganiami „dostępne tryby pracy: stanowiskowy oraz 
sieciowy", ale spełnienie tych dwóch warunków jednocześnie jest możliwe tylko w przypadku licencji 
OPEN (bez limitu użytkowników). Określenie w tym przypadku liczby licencji (sztuk) i spełnienie ww. 
wymogu całkowicie się wyklucza. W kontekście ww. zapisu, czy Zamawiający widziałby możliwość 
sprecyzowania wymogu i dopisania o jakich licencjach jest tutaj mowa. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający nie narzuca Wykonawcom określonego typu licencji. Zamawiane oprogramowanie musi 
spełniać wszystkie wymagania sformułowane w opisie przedmiotu zamówienia, a dostarczona licencja 
musi uprawniać do korzystania z oprogramowania łącznie na 8 stanowiskach (zgodnie z SIWZ: 
3 stanowiska [sztuki] ramach zadania 3K oraz 5 stanowisk [sztuk] w ramach zadania 3U). Jeśli Pytający 
zapewni w ramach każdego z w/w zadań pojedynczą licencję rodzaju „OPEN” (bez limitu 
użytkowników) to spełni wymaganie w zakresie ilości licencji. Zamawiający pozostawia wymagania 
OPZ bez zmian. 
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