Warszawa, dnia 25.01.2022 r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ NR 1
Dotyczy postępowania na: Konwersję posiadanego oprogramowania DynaTrace oraz dostawa
nowych licencji DynaTrace lub równoważnych wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego dla
całego oprogramowania” nr referencyjny: COI-ZAK.262.53.2021
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień oraz treść zmian SWZ:
Pytanie 1:
dot. § 1 ust. 2 projektu umowy
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wyrażenia "Wykonawcy" na "Strony" tak aby chronić
prawa dwóch stron Umowy? Czy Zamawiający dopuszcza równą ochronę praw i obowiązków Stron w
zakresie postanowień dotyczących zachowania poufności informacji tak aby chronić informacje poufne
Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że zapisy SWZ, w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 2:
dot. § 8 ust. 3 projektu umowy
Czy wymienione pola eksploatacji w zakresie dotyczącym dokumentacji Producenta Oprogramowania
mogą zostać dostosowane do warunków określonych w licencji na Oprogramowanie?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia zapisy w rozdziale III SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, w § 8 ust. 3, które otrzymują brzmienie:
„3. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, Wykonawca oświadcza i gwarantuje
że MC oraz Zamawiający oraz podmioty, o których mowa w ust. 2 powyżej, uzyskują – każdy z
osobna - niewyłączne prawo do korzystania z Dokumentacji na okres do dnia wygaśnięcia licencji
na Oprogramowanie, bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
1) stosowanie, utrwalanie, wyświetlanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie
niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie
takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie
i rozporządzanie tymi kopiami,
3) użyczenie oryginału lub kopii w ramach dozwolonej grupy użytkowników (określone podmioty,
o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy),
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4) zezwolenie na tworzenie opracowań i wykorzystywanie ich do wewnętrznych celów
biznesowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w Umowie,
5) prawo do korzystania z Dokumentacji do celów edukacyjnych lub szkoleniowych.”.
Pytanie 3:
dot. § 8 ust. 10 projektu umowy
Czy możliwe jest doprecyzowanie, że dostarczenie lub stworzenie utworów nie będzie dotyczyło
Oprogramowania i Dokumentacji będących przedmiotem licencji?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia zapisy w rozdziale III SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, w § 8 ust. 10, które otrzymują brzmienie:
„10. W przypadku, w którym Wykonawca sam lub za pośrednictwem producenta Oprogramowania w
wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy dostarczy lub stworzy utwory w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieobjęte licencją zgodnie z ust. 1 powyżej,
przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych utworów następuje z chwilą przekazania takich
utworów Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1
Umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych odpowiednio w art. 50 i art. 74 ust. 4
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na następujących polach eksploatacji:
1) w odniesieniu do utworów niebędących programami komputerowymi:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych
zmian,
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. c) powyżej –
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.
2) w odniesieniu do utworów będących programami komputerowymi, w tym do kodów
źródłowych:
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania,
wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania utworu, w tym także
utrwalanie i zwielokrotnianie utworu 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,
b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu utworu lub wprowadzanie jakichkolwiek
innych zmian,
c) obrót utworem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, a także
rozpowszechnianie utworu w inny sposób, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.”.
Pytanie 4:
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dot. §10 projektu umowy
Poziom kar zaproponowany w umowie jest bardzo wysoki.
Czy jest możliwe zmniejszenie poziomu kar o 30%?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.
Pytanie 5:
Zgodnie z SWZ cz. I - punkt 4.1.3. „zapewnienie wsparcia technicznego dla oprogramowania
wskazanego w ppkt 4.1.1 oraz 4.1.2 powyżej, na okres 36 miesięcy” oraz pozostałymi zapisami SWZ
prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego odnośnie do usług wsparcia technicznego jest
zapewnienie przez Wykonawcę we współpracy z producentem oprogramowania wsparcia dla działania
systemu zgodnie z dokumentacją. W zakres usług wsparcia nie wchodzą usługi rozwoju
oprogramowania, instalacji i konfiguracji oraz wsparcia dla użytkowania oprogramowania (np.
budowanie dashbordów, integracja z innymi systemami itp.)
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, że w zakres usług wsparcia technicznego nie wchodzą usługi rozwoju
oprogramowania, instalacji i konfiguracji oraz wsparcia dla użytkowania oprogramowania (np.
budowanie dashbordów, integracja z innymi systemami itp.).
Pytanie 6
SWZ cz. II – punkt 5.1 (5) – dla uściślenia system wspiera:
a. Platforma sprzętowa x86_64 (brak wsparcia dla platformy x86 32-bit)
b. Systemy operacyjne Linux/Windows 2008+ (dla Windows od poprawki R2)
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów w Części II SWZ Opis przedmiotu zamówienia,
w pkt 5.1 Kluczowe elementy, ppkt 5), które otrzymują brzmienie:
5) Oprogramowanie musi posiadać́ możliwość́ uruchomienia monitoringu dla aplikacji
pracujących na:
•
na platformach sprzętowych: Intel/AMD x86_64
•
w systemach operacyjnych: zgodnym z Linux / Windows Server 2008+ (dla Windows
od poprawki R2)
Pytanie 7:
Z uwagi na fakt, że oprogramowanie Dynatrace jest rozwiązaniem gotowym, którego warunki
licencyjne określa producent ww. oprogramowania, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
zapisów §8 ust. 3 pkt. 3) - 6) Umowy (pola eksploatacyjne licencji na korzystanie z Dokumentacji), tak
aby zapewnić im zgodność z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania, poprzez:
a. zmianę dotychczasowego §8 ust. 3 pkt 3) i nadanie mu brzmienia:
i. „3) użyczenie oryginału lub kopii w ramach dozwolonej grupy użytkowników
(określone podmioty w ramach Zamawiającego)”;
b. wykreślenie dotychczasowego §8 ust. 3 pkt 4)
c. zmianę dotychczasowego §8 ust. 3 pkt 5) poprzez zmianę jego numeracji i nadanie mu
brzmienia:
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i. „4) zezwolenie na tworzenie opracowań i wykorzystywanie ich do
wewnętrznych celów biznesowych na wszystkich polach eksploatacji
określonych w niniejszej umowie,”
w związku z wykreśleniem pkt. 4) zmianę numeracji pkt. 6) na pkt. 5).

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że w tym zakresie aktualna pozostaje odpowiedź udzielona na pytanie nr 2.

Dyrektor Generalny
Wiesław Krzywiński
/-/
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