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Gryfów Śląski dn. 30.06.2017 r. 

Ogłoszenie nr 2017-066711 (17-198749-001) 

 

Wykonawcy 

Uczestniczący w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości wyższej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 Prawa zamówieo publicznych na 

zadanie p.n. „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, 

MODERNIZACJA SIECI ORAZ WDROŻENIE I URUCHOMIENIE E-USŁUG W RAMACH 

PROJEKTU PN.: „ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH SZANSĄ DLA GMINY GRYFÓW 

ŚLĄSKI”. 

 

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 

38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawiamy złożone pytania i udzielam odpowiedzi: 

 

Pytanie 1  

W Załączniku nr 1.1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia dla Gminy Gryfów Śląskie - Częśd 1 

Zamawiający wyspecyfikował:  

3.5 Kody źródłowe 

Wykonawca zdeponuje Kod Źródłowy Rozwiązania wraz dokumentacją. Kod źródłowy Rozwiązania 

opatrzony komentarzami zawierającymi krótki opis jego działania, definicje użytych zmiennych oraz 

numer wersji Rozwiązania, w której dokonano ostatnich modyfikacji. Depozyt Kodu Źródłowego 

składa się ze zbioru Kodów Źródłowych, elementów tworzących interfejs użytkownika zainstalowanej 

u Zamawiającego Wersji Rozwiązania. W skład tego zbioru wchodzą: formularze, menu, raporty, 

biblioteki, ikony, szablony dokumentów, biblioteki dynamiczne (DLL) i inne jednostki programowe 

oraz skrypty tworzące baz danych czyli: tabele, perspektywy, wyzwalacze, indeksy, role bazodanowe, 

migawki a takie kodu Rozwiązania, która jest składowana w bazie danych w postaci pakietów, funkcji 

i procedur. W razie potrzeby przekształcenia danych (zawartych w tabelach baz danych przed 

modyfikacją) tak, by spełnione były wymogi aktualnego Rozwiązania, Wykonawca jest zobowiązany 

przygotowad i przekazad odpowiednie skrypty w ramach depozytu Kodu Źródłowego.  

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z następującym pytaniami: 
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1) Gdzie zostaną zdeponowane kody źródłowe przez Zamawiającego? 

2) Kto ponosi koszty takiego depozytu? 

3) Jakie są warunki dostępu do depozytu - kto i w jakich okolicznościach uzyska dostęp do 

kodów? 

4) Monitorowanie dostępu do depozytu - kto nadzoruje nienaruszalnośd zdeponowanych przez 

Wykonawcę kodów źródłowych? 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, iż kody źródłowe zostaną zdeponowane w siedzibie Zamawiającego w 

miejscu przeznaczonym dla przechowywania materiałów niejawnych. Koszty depozytu ponosi 

Zamawiający. Dostęp do depozytu zostanie ograniczony jedynie dla Kadry kierowniczej Urzędu Gminy 

i Miasta Gryfów Śląski (Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik i Sekretarz) i ich otwarcie będzie 

możliwe tylko w przypadku zaprzestania działalności lub ogłoszenia upadłości przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, którego kody zostały zdeponowane. Nienaruszalnośd zdeponowanych kodów będzie 

nadzorowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 

Zamawiający uprzejmie informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu.  

Informujemy, że powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ przedmiotowego 

postępowania. 

 


