Warszawa, 30-07-2020 r.

LPR.ZZP.26.32-4.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY
I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa zestawów radiotelefonów do łączności
operacyjnej oraz łączności lotniczej wraz ze sprzętem umożliwiającym
integrację z PZŁ SWD PRM - Nr postępowania: ZP/6/VI/2020.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając
na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1), ust. 1a, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania
od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
I.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1
W celu właściwego opracowania sposobu instalacji zestawów w szafach
typu rack prosimy o wyjaśnienie, czy we wszystkich obiektach w których
ma być zainstalowany przedmiot umowy, zapewniony będzie swobodny
dostęp do szaf z przodu i z tyłu szafy? Prosimy również o podanie
dokładnych wymiarów szaf na poszczególnych obiektach (szerokość
i głębokość)?
Odpowiedź:
Zamawiający deklaruje swobodny dostęp do szaf sprzętowych od przodu
szafy oraz od strony jednego z boków. Zamawiający dysponuje we
wszystkich lokalizacjach szafami sprzętowymi o wymiarach 800x1000mm.
Pytanie 2
W ramach realizacji umowy dostarczane będą zestawy w skład których
wejdą urządzenia i oprogramowanie, z którego Zamawiający będzie mógł
korzystać na podstawie udzielonych licencji.
Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający zgodzi się na dodanie
w umowie paragrafu z zapisami dotyczącymi warunków licencji, np.
w następującej formie:

Warunki Licencji
1. Wykonawca dostarczy licencje do oprogramowania, które uprawnią Zamawiającego
do bezterminowego i nieograniczonego czasowo korzystania z tego oprogramowania
na zasadach określonych niniejszymi warunkami licencyjnymi.
2. Wykonawca zapewnia, że udzielone licencje są wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich
a ponadto, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie
roszczeń do tych praw w przyszłości.
3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, z chwilą jego zapłaty, udziela Zamawiającemu
nieodwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji do oprogramowania z zastrzeżeniem
możliwości wypowiedzenia jedynie w przypadku rażącego naruszania przez
Zamawiającego warunków licencyjnych.
4. Oprogramowanie z licencjami musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren
Unii Europejskiej.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej z prawem do modyfikowania,
w odniesieniu do oprogramowania będących własnością Wykonawcy, z możliwością
ingerencji w kod źródłowy.
6. W ramach udzielonej licencji Zamawiający jest uprawniony do:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
2) instalacji, uruchamiania, przechowywania i korzystania;
3) implementacji w środowisku operacyjnym Zamawiającego;
4) wprowadzania i przechowywania w pamięci komputerów zgodnie z dostarczonym
przez Wykonawcę dokumentem licencyjnym;
5) uruchamiania, wyświetlania i stosowania w celach zgodnych z dokumentacją;
6) przystosowywania, tłumaczenia, wprowadzania zmian układu lub innych zmian
wyłącznie w zakresie, w jakim to przystosowywanie lub zmiany będą niezbędne
do korzystania zgodnie z przeznaczeniem.
7. Przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności przemysłowej i intelektualne
Wykonawcy, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz
praw do znaków towarowych.
8. W przypadku dostarczenia licencji na nośnikach instalacyjnych, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego prawo własności do egzemplarzy nośników danych, na których
utrwalone jest oprogramowanie.
9. W wypadku dostarczenia licencji na nośnikach, Wykonawca gwarantuje, że nośniki wolne
będą od wirusów programowych.
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10. Licencje na oprogramowanie dostarczone będą do siedziby Zamawiającego w formie
papierowej lub elektronicznej: klucze lub licencje dostępne będą do pobrania na stronie
www producenta oprogramowania.
11. W przypadku licencji dostępnych w formie elektronicznej na stronie producenta
oprogramowania, Wykonawca przekaże dane autoryzacyjne lub Zamawiający poda konto
do portalu producenta jakie posiada a do którego licencje maja być dowiązane.
12. Zakupione Licencje będą posiadały od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
minimum 36 miesięczną opiekę serwisową producenta oprogramowania.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych oprogramowania.
14. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń
związanych z oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne
czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności
w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie
koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego.
15. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami
zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł
korzystać z oprogramowania, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i odpowiedzialność
uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania z oprogramowania.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść IPU (załącznik nr 3 do SIWZ) dodając następujące postanowienia:
Obecny § 5 otrzymuje wskazane poniżej brzmienie a numeracja kolejnych paragrafów zostanie
analogicznie zmieniona w celu zachowania poprawnej numeracji i kolejności.
„§ 5
Warunki licencji
1. Dostarczone licencje uprawniają Zamawiającego do korzystania na zasadach określonych
Umową i są udzielone na czas nieoznaczony.
2. Wykonawca zapewnia, że udzielone licencje są wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich
a ponadto, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń
do tych praw w przyszłości.
3. Z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, Wykonawca
udziela Zamawiającemu nieodwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji
z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia jedynie w przypadku rażącego naruszania przez
Zamawiającego warunków licencyjnych.
4. Dostarczone licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Unii
Europejskiej.
5. W ramach udzielonej licencji Zamawiający jest uprawniony do:
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1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
2) instalacji, uruchamiania, przechowywania i korzystania;
3) implementacji w środowisku operacyjnym Zamawiającego;
4) wprowadzania i przechowywania w pamięci komputerów zgodnie z dostarczonym przez
Wykonawcę dokumentem licencyjnym;
5) uruchamiania, wyświetlania i stosowania w celach zgodnych z dokumentacją;
6) przystosowywania, wprowadzania w zmian układu lub innych zmian wyłącznie
w zakresie, w jakim to przystosowywanie lub zmiany będą niezbędne do korzystania
zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności przemysłowej i intelektualnej,
w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw
do znaków towarowych.
7. Licencje na oprogramowanie dostarczone będą do siedziby Zamawiającego w formie
papierowej lub elektronicznej: klucze lub licencje dostępne będą do pobrania na stronie
www producenta oprogramowania.
8. W przypadku licencji dostępnych w formie elektronicznej na stronie producenta,
Wykonawca przekaże dane autoryzacyjne lub Zamawiający poda konto do portalu
producenta jakie posiada, a do którego licencje mają być dołączone.
9. Zakupione Licencje będą posiadały od dnia podpisania protokołu odbioru, minimum
36 miesięczne wsparcie techniczne producenta (maitenance).
10. Wykonawca zapewni również, w ramach wsparcia technicznego, aktualizacje
oprogramowania do najnowszej wersji oraz wsparcie telefoniczne, e-mailowe lub stronę
www producenta, w przypadku problemów z oprogramowaniem.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych przedmiotu Umowy.
12. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń
związanych z przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne
czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności
w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie
koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego.
13. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami
zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł
korzystać z przedmiotu Umowy, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i odpowiedzialność
uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania z oprogramowania.
14. Dokumenty potwierdzające wsparcie techniczne producenta na dostarczone licencje będą
przekazane Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej. Ewentualne klucze lub
licencje dostępne będą do pobrania na stronie www producenta oprogramowania.
15. W przypadku dokumentów potwierdzających wsparcie ewentualnych kluczy licencji
dostępnych w formie elektronicznej na stronie producenta, Wykonawca przekaże dane
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autoryzacyjne lub Zamawiający poda konto do portalu producenta jakie posiada,
a do którego licencje mają być podpięte.
16. Dokumenty potwierdzające wsparcie techniczne producenta na licencje bądź wsparcie
ewentualnych kluczy licencji przekazane w ramach Umowy wraz z załącznikami,
przygotowane przez Wykonawcę wymagają akceptacji przez Zamawiającego.
17. Wersja zaakceptowana przez Zamawiającego zostanie dostarczona przez Wykonawcę
w formie papierowej lub elektronicznej.
18. Zaoferowany model wsparcia technicznego musi zapewniać możliwość aktualizacji
oprogramowania do najnowszej wersji oraz wsparcie telefoniczne, email lub stronę www
producenta w przypadku problemów z licencjami.
Pytanie 3
W OPZ punkt 5 Lp. 7 Zamawiający pisze:
„Wszystkie warsztaty szkoleniowe Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając
materiały szkoleniowe (w języku polskim) dla uczestników szkoleń oraz przeniesie prawa
autorskie do opracowanych materiałów szkoleniowych a w wypadku materiałów których
autorem nie jest Wykonawca, zapewni Zamawiającemu licencję do tych materiałów na polach
eksploatacji nie gorszych niż pola eksploatacji do autorskich praw majątkowych do materiałów
wytworzonych przez Wykonawcę.”
Wykonawca nie jest w stanie zapewnić Zamawiającemu licencji do materiałów, których
autorem nie jest Wykonawca, na polach eksploatacji nie gorszych niż pola eksploatacji do
materiałów wytworzonych przez Wykonawcę. Do materiałów wytworzonych przez
producentów sprzętu i oprogramowania, których producentem nie jest Wykonawca możliwe
jest udzielenie licencji tylko na takich polach eksploatacji, jakie dopuszczają poszczególni
producenci.
Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów OPZ punkt 5
Lp. 7 na następujące: „Wszystkie warsztaty szkoleniowe Wykonawca przeprowadzi w języku
polskim, zapewniając materiały szkoleniowe (w języku polskim) dla uczestników szkoleń oraz
przeniesie prawa autorskie do opracowanych materiałów szkoleniowych a w wypadku
materiałów których autorem nie jest Wykonawca, zapewni Zamawiającemu licencję do tych
materiałów”?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w OPZ (załącznik nr 2 do SIWZ) punkt 5 Lp. 7
w związku z czym punkt 5 Lp. 7 OPZ otrzymuje brzmienie:
„Wszystkie warsztaty szkoleniowe Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając
materiały szkoleniowe (w języku polskim) dla uczestników szkoleń oraz przeniesie prawa
autorskie do opracowanych materiałów szkoleniowych, a w wypadku materiałów których
autorem nie jest Wykonawca, zapewni Zamawiającemu licencję do tych materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały warsztatowe każdemu uczestnikowi
warsztatów, od momentu rozpoczęcia warsztatów, zarówno w formie papierowej jak
i elektronicznej formie niezabezpieczonej (w formacie .pdf, .doc, .docx, .pps, ppsx).”
Pytanie 4
W ramach realizacji umowy Zamawiający wymaga przeniesienia autorskich praw
majątkowych do dokumentów dostarczanych w ramach realizacji umowy. Część dokumentów
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to będą standardowe dokumentacje producentów dostarczanych elementów wchodzących
w skład zestawów, co do których z założenia nie jest możliwe przeniesienie autorskich prawa
majątkowych.
Czy mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zapisów
umowy o paragraf dotyczący praw autorskich, np. o następującej treści:
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich dokumentów
wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, w szczególności:
materiałów w formie papierowej, w tym materiałów szkoleniowych, dokumentacji
powstałej w wyniku realizacji wymagań odbiorów, dokumentacji powstałej w wyniku
realizacji wymagań zarządzania projektem, dokumentów roboczych wytworzonych przez
Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy, do korzystania przez Zamawiającego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na wszystkich znanych w dniu
przeniesienia polach eksploatacji, w tym w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
dokumentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu: przez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
4) korzystanie i modyfikowanie z dokumentów przez Zamawiającego, w szczególności
danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej
eksploatacji oraz modyfikowania, kopiowania i dalszego z nich korzystania;
5) wykonywanie i zezwalania na wykonywanie przez Zamawiającego i osoby trzecie
działające na jego zlecenie lub z jego upoważnienia opracowań utworów, w tym
przeróbek i adaptacji utworu oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu,
tj. wynajmowanie, użyczanie oryginałów albo egzemplarzy.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji, o których mowa w ust.
1 nastąpi z chwilą podpisania odpowiednich protokołów odbioru.
3. W ramach wynagrodzenia określonego § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca zezwala
na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie lub
z upoważnienia Zamawiającego praw zależnych do opracowań dokumentacji, o której mowa
w niniejszej Umowie, w ramach autorskich praw majątkowych, na polach eksploatacji
określonych w niniejszej Umowie, w tym do korzystania z utworów zależnych na polach
eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu
żądał dodatkowego wynagrodzenia.
4. Licencja na korzystanie z dokumentacji producenckiej dotyczącej zestawów będących
przedmiotem Umowy obejmuje prawa Zamawiającego co najmniej w następującym
zakresie:
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1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji w całości lub w części dla
wewnętrznych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z tego
Oprogramowania, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie takiej Dokumentacji dowolną
techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na
płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku
pamięci;
2) udostępnienie takiej Dokumentacji użytkownikom końcowym w zakresie w jakim
wynika to z charakteru danej dokumentacji lub jej części, a także udostępnianie takiej
dokumentacji innym osobom działającym na rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy
usług informatycznych, w tym usług serwisowych lub usług rozwoju systemów
informatycznych Zamawiającego.
5. O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, licencje na Dokumentację udzielane są bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego zapisu i tym samym zmienia treść §6
w IPU (załącznik nr 3 do SIWZ) a numeracja kolejnych paragrafów zostanie analogicznie
zmieniona w celu zachowania poprawnej numeracji i kolejności.
„§ 6
Prawa autorskie/Roszczenia osób trzecich
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich dokumentów
wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy w szczególności: materiałów
w formie papierowej, w tym materiałów szkoleniowych, dokumentacji powstałej w wyniku
realizacji wymagań odbiorów, dokumentacji powstałej w wyniku realizacji wymagań
zarządzania projektem, dokumentów roboczych wytworzonych przez Wykonawcę
w ramach realizacji przedmiotu Umowy, do korzystania przez Zamawiającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na wszystkich znanych w dniu przeniesienia
polach eksploatacji, w tym w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
dokumentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu: przez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
4) korzystanie i modyfikowanie dokumentów przez Zamawiającego w ramach eksploatacji
oraz modyfikowania, kopiowania i dalszego z nich korzystania;
5) wykonywanie i zezwalania na wykonywanie przez Zamawiającego i osoby trzecie
działające na jego zlecenie lub z jego upoważnienia opracowań utworów, w tym
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przeróbek i adaptacji utworu oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu,
tj. wynajmowanie, użyczanie oryginałów albo egzemplarzy.
W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zezwala na
wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie lub
z upoważnienia Zamawiającego praw zależnych do opracowań dokumentacji, o której mowa
w niniejszej umowie, w ramach autorskich praw majątkowych, w tym do korzystania
z utworów zależnych na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie
i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu żądał dodatkowego wynagrodzenia.
W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań
dokumentacji określonej niniejszą umową. Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje
wszystkie pola eksploatacji określone w niniejszej umowie.
Wykonawca oświadcza, iż wszelkie prawa autorskie do utworów wykorzystywanych
w trakcie realizacji umowy, zostały prawidłowo nabyte i w zakresie dotyczącym niniejszej
umowy nie naruszają praw osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że wykonane przez niego
w ramach umowy utwory, w szczególności dostarczone przez niego projekty techniczne
i dokumentacja nie będą naruszały jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie
przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach
pokrewnych, nieuczciwej konkurencji, jak też nie będą ograniczone żadnymi prawami osób
trzecich.
Wykonawca gwarantuje zapewnienie wszystkich praw koniecznych do prawidłowej
realizacji umowy przez cały okres jej trwania, w szczególności: osobistych i majątkowych
praw autorskich do utworów wytworzonych podczas realizacji umowy, zarówno w chwili
przeniesienia autorskich praw majątkowych jak i przez cały okres obowiązywania Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, w szczególności: pokryć wszelkie
koszty i wydatki, które Zamawiający poniesie lub za które może być odpowiedzialny wobec
osób trzecich w przypadku każdego roszczenia, pozwu lub postępowania prowadzonego
przeciwko Zamawiającemu lub w związku z innym postępowaniem, zarówno w trakcie
trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu.
W przypadkach zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę, który niezwłocznie podejmie działania zmierzające, w szczególności do:
usunięcia naruszeń, zaspokojenia roszczeń, zabezpieczenia Zamawiającego przed szkodami,
odpowiedzialnością i kosztami.
W przypadku wystąpienia, w trakcie trwania umowy, jak też po jej zakończeniu, w stosunku
do Zamawiającego z roszczeniami przez osobę trzecią z tytułu naruszenia praw autorskich,
osobistych lub majątkowych praw autorskich, jeżeli naruszenie wystąpiło w związku
z wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:
1) ponosi pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu
po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie szkody oraz koszty związane z udziałem
Zamawiającego

8

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obsługi prawnej postępowania;
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i niemajątkowych związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych lub
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
9. W przypadku, gdy brak, ograniczenie, utrata lub nie zapewnienie przez Wykonawcę praw
koniecznych do prawidłowej realizacji Umowy, w trakcie jej trwania jak i po jej zakończeniu,
spowoduje brak, utratę lub ograniczenie praw Zamawiającego w całości lub części,
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
nabyć takie prawo na rzecz Zamawiającego lub, według wyboru Zamawiającego,
zmodyfikuje lub wymieni całość lub elementy naruszające prawa osób trzecich, pod
warunkiem, że modyfikacja lub wymiana nie zaszkodzi funkcjonowaniu przedmiotu umowy
ani nie zmniejszy jego funkcjonalności bądź przeznaczenia. Jeżeli Wykonawca pomimo
upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie nabędzie odpowiednich praw albo
nie zmodyfikuje lub nie wymieni całości lub części utworu Zamawiający nabywa
uprawnienie do nabycia odpowiednich praw i obciążenia kosztami nabycia Wykonawcę albo
do odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie sześciu miesięcy od upływu
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu.
Pytanie 5
W OPZ pkt. 1 Zamawiający zdefiniował pojęcie „Użytkownik”.
W OPZ pkt. 5 Lp. 9, w pkt. 1 definicja pojęcia Konsola Dyspozytorska Zamawiający używa
pojęcia „Użytkownik Końcowy”.
Prosimy o wyjaśnienie, czy w pkt. 5 Lp. 9 Zamawiający omyłkowo użył pojęcia „Użytkownik
Końcowy”, a miało być użyte pojęcie „Użytkownik”?
Prosimy o wyjaśnienie, czy użyte w definicji „Konsola Dyspozytorska” pojęcie „Użytkownik
Końcowy” oznacza dyspozytora medycznego, który korzysta z Konsoli Dyspozytorskiej?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że Użytkownik jest pojęciem tożsamym z Użytkownik Końcowy.
W definicji „Konsola Dyspozytorska” Zamawiający użył pojęcia „Użytkownik Końcowy
w ramach PZŁ SWD PRM”, który oznacza osobę korzystającą z Konsoli Dyspozytorskiej.
Pytanie 6
W OPZ pkt. 5 Lp. 9 Zamawiający pisze:
„Przeszkolone osoby otrzymają potwierdzenie ukończenia warsztatów szkoleniowych
stwierdzające, że osiągnęli oni wiedzę niezbędną do obsługi urządzeń w zakresie pełnienia
powierzonych zadań oraz inne dokumenty potwierdzające nabycie określonych umiejętności
w tym możliwość realizacji szkoleń innym Użytkownikom Końcowym jako trenerzy
(dyplom).”
Wykonawca nie wie jaki jest zakres pełnienia powierzonych zadań uczestników szkolenia,
natomiast Wykonawca ma wiedzę i kompetencje w zakresie przeprowadzenia warsztatów
szkoleniowych dotyczących przedmiotu umowy w zakresie opisanym w OPZ pkt. 5 Lp. 4.
Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający zgodzi się na korektę wymagania i zmieni zapisy
na następujące:
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„Przeszkolone osoby otrzymają potwierdzenie ukończenia warsztatów szkoleniowych
stwierdzające, że osiągnęli oni wiedzę niezbędną do obsługi urządzeń w zakresie przedmiotu
umowy oraz inne dokumenty potwierdzające nabycie określonych umiejętności w tym
możliwość realizacji szkoleń innym Użytkownikom jako trenerzy (dyplom).”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w OPZ (załącznik nr 2 do SIWZ) punkt 5 Lp. 9
w związku z czym punkt 5 Lp. 9 OPZ otrzymuje brzmienie:
„Przeszkolone osoby otrzymają potwierdzenie ukończenia warsztatów szkoleniowych
stwierdzające, że osiągnęli oni wiedzę niezbędną do obsługi urządzeń w zakresie przedmiotu
umowy oraz inne dokumenty potwierdzające nabycie określonych umiejętności w tym
możliwość realizacji szkoleń innym Użytkownikom jako trenerzy (dyplom).”
Pytanie 7
W punkcie Zamawiający wymaga dostarczenia: „2.2.4. Sztuczne obciążenie do zabezpieczenia
portów antenowych zamawianych radiotelefonów – 25 szt.”, przeznaczone do radiotelefonu
opisanego w punkcie: „2.2.1. Radiotelefon na pasmo lotnicze – 28 szt.”, które jest wyposażone
w gniazdo SO-239 (UC1).
Zamawiający wymaga dostarczenia obciążenia ze złączem BNC. Czy Zamawiający dopuści
rozwiązanie z przejściówką ze złączem dedykowanym do radiotelefonu – złącze UC1?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie sztucznego obciążenia z przejściówką do złącza
antenowego, w które jest wyposażony radiotelefon, innego niż BNC, o ile zaproponowany
radiotelefon spełnia wymagania z 2.2.1. Radiotelefon na pasmo lotnicze – 28 szt., wymagana
minimalna funkcjonalność i parametry techniczne.
Pytanie 8
Producent radiotelefonu opisanego w OPZ w zadaniu 2, pkt.2.2.1 udostępnia protokół
do zdalnego sterowania radiotelefonem, który zapewnia zmianę częstotliwości
w radiotelefonie, natomiast nie obsługuje funkcji zmiany kanałów.
Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym urządzenie
pozwalające podłączyć dostarczony radiotelefon do sieci IP oraz umożliwiające integrację
z PZŁ SWD PRM, opisane w pkt. 2.2.5.1, będzie pozwalało na zmianę częstotliwości
radiotelefonu bez konieczności zmiany kanałów?
Odpowiedź:
Jeśli udostępniony protokół komunikacji przez producenta radiotelefonu zapewnia tylko zmianę
częstotliwości bez możliwości pracy kanałowej związanej z integracją PZŁ SWD PRM,
Zamawiający dopuszcza taką możliwość pracy radiotelefonu.
Pytanie 9
W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym urządzenia pozwalającego podłączyć
dostarczony radiotelefon do sieci IP oraz umożliwiające integrację z PZŁ SWD PRM, w pkt.
2.2.5.1 w tabeli opisującej wymagania w pkt.7 ppkt.1 zamawiający napisał: "7) Urządzenie po
integracji z PZŁ SWD PRM musi zapewnić funkcjonalności: 1. wykonanie wszystkich
czynności radiowych wprost z ekranu dotykowego Konsoli Dyspozytorskiej;" Producent
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radiotelefonu opisanego w OPZ w zadaniu 2, pkt.2.2.1 udostępnia protokół do zdalnego
sterowania radiotelefonem ze ściśle określonymi funkcjami.
Prosimy o wyjaśnienie, czy poprzez wszystkie czynności radiowe Zamawiający rozumie
wszystkie czynności radiowe zapewniane przez protokół producenta radiotelefonu?
Odpowiedź:
Poprzez wszystkie czynności radiowe Zamawiający rozumie wszystkie czynności radiowe
zapewniane przez protokół producenta radiotelefonu.
Pytanie 10
Wymagane parametry zasilacza w zakresie średniego czasu między awariami, pozwalają na
wykorzystanie jedynie zasilaczy dostarczanych przez wielkoseryjnych producentów. Metoda
wyznaczania parametru nie pozwala zastosować zasilaczy, które są powszechnie stosowane w
Polsce do zasilania urządzeń radiowych, a nie mają parametru MTBF na wymaganym poziomie
jedynie ze względu na mniejszą liczbę sprzedawanych przez producenta urządzeń. Wykonawca
stosuje takie zasilacze w realizowanych umowach, a dodatkowo takie zasilacze posiadają
sygnalizację przejścia zasilacza na zasilanie z baterii, która to informacja poprzez urządzenie
pozwalające na dołączenie radiotelefonu do sieci IP byłaby przekazywana do PZŁ SWD PRM
Czy Zamawiający obniży wymaganie dla parametru MTBF do 150000 h, czyli do wartości
charakterystycznej dla zasilaczy, które Wykonawca stosuje w oferowanych instalacjach
równoważnych z przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dla parametru MTBF obniża wymaganie do 150000 h.
II. W związku z powyższymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami w treści
SIWZ Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium
w postępowaniu na dzień 18.08.2020 r. na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
18.08.2020 r. o godz. 13:00.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania są integralną częścią
przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/
Sporządził: Michał Będziak - WP.I
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