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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu 

teleinformatycznego do zarządzania bazami danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz 

cyfryzację danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej” 

 

W związku z wniesionym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obowiązującej 

w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 a. i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia zapisy treści SIWZ 

w następujący sposób: 

 

Pytanie: W związku z zapisem w Rozdz. 6 pn. Wymagania szczegółowe realizacji Przedmiotu zamówienia sekcja 

6.5 pn. System Zarządzania MSIP pkt 13 ppkt 13 OPZ, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ: 

„Wymagania w zakresie zarządzania danymi przestrzennymi, o których mowa w ust. 8 pkt 5, obejmują 

m.in. następujące wymagania: 

13) oprogramowanie warstwy pośredniczącej między bazą danych a oprogramowaniem klienckim musi być bezpłatne, 

licencjonowane jako „opensource", z darmowym dostępem do najnowszych wersji oprogramowania oraz aktualizacji - 

wraz z licencją zezwalająca na jego wykorzystanie przez administrację publiczną." 

zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego zamawiający wymaga oprogramowania licencjonowanego jako 

„opensource" w kontekście tego wdrożenia oraz czy zamawiający jest świadomy, że podtrzymując powyższe 

wymagania utrudnia uczciwą konkurencję. Skonstruowanie wymogu, w zakresie rodzaju oprogramowania warstwy 

pośredniczącej między bazą danych a oprogramowaniem klienckim, w wyżej przytoczony sposób, jest równoznaczne z 

tym, że zamówienie nie może być realizowane przy wykorzystaniu oprogramowania komercyjnego. Wymóg ten utrudnia 

uczciwą konkurencje poprzez wykluczenie z postępowania wykonawców posiadających w swojej ofercie 

oprogramowania komercyjne. W związku z powyższym, w celu uniknięcia ograniczenia konkurencyjności, sugerujemy 

zapis: „oprogramowanie warstwy pośredniczącej między bazą danych a oprogramowaniem klienckim może być 

bezpłatne, licencjonowane jako „opensource" lub licencjonowane na zasadach komercyjnych, pod warunkiem, że koszty 

związane z dostarczeniem licencji zostaną poniesione przez wykonawcę." 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Postawione przez Zamawiającego wymaganie ma zapewnić prawo do samodzielnego modyfikowania, analizowania i 

rozbudowy dostarczonych przez wykonawcę produktów, darmowego dostępu do najnowszych wersji oprogramowania 

oraz aktualizacji, a także niezależność od usługodawcy, także po okresie trwania umowy, serwisu technicznego oraz 

asysty technicznej.  

Warunki licencji „opensource” są powszechnie znane i wykorzystywane przy tworzeniu systemów informatycznych.   



Wprowadzone przez Zamawiającego wymaganie nie utrudnia uczciwej konkurencji między wykonawcami, ponieważ 

każdy z wykonawców może skorzystać z licencji „opensource”, które są dostępne na rynku dla wszystkich, nie 

uniemożliwia wykonawcom złożenia konkurencyjnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty, która mogłaby zostać uznana 

za najkorzystniejszą. 

Ponadto Zamawiający na realizację zadania nr 5 czyli „Zaprojektowanie, budowa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania 

MSIP” wyznaczył 320 dni. W tym czasie wykonawcy mogą skorzystać z otwartego oprogramowania ale też mogą 

stworzyć własne oprogramowanie, które będzie licencjonowane jako „opensource”.  

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, 

zamieszczone na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/303080 oraz dołączone do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Marta Kowalczyk 
tel. (22) 31 41 571 
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