
 
 

 

 
Pytania i odpowiedzi cz. I 

dot. zapytania ofertowego Nr 05/02.03.07.POIR/2021 z dn. 04.11.2021r. w przedmiocie dostawy 

oprogramowania specjalistycznego (BIM) wraz z usługą szkoleniową w ramach Projektu: „Cyfryzacja 

procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM”   

o numerze POIR.02.03.07-20-0001/21  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych 

 

Pytanie 1. W związku z bezpośrednią zależnością techniczną pomiędzy częściami przedmiotu 

zamówienia w zakresie numerów: 1 i 2, nie należy zmienić podziału części przedmiot zamówienia na 

taki, który wykluczy możliwość niekompletnej realizacji dostawy przedmiotu zamówienia? Tzn.: Jeżeli 

funkcjonalność przedmiotu zamówienia jest możliwa do uzyskania tylko przez łączną pracę 

przedmiotu zamówienia z części 1 i 2, rozdzielenie tych pozycji powoduje ryzyko zakupu tylko jednej 

z dwóch części przedmiotu zamówienia (w przypadku zupełnego braku ofert na którąś z części 

przedmiotu zamówienia) – czyli w efekcie niepełną funkcjonalność i oczekiwany produkt 

niekompletny. Zalecamy połączenie 1 i 2 części przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający po weryfikacji zależności pomiędzy częściami przedmiotu zamówienia wskazanymi  

w załączniku nr 1A- część I (A, A1) oraz załączniku nr 1B- część II (B) zachowuje dotychczasowy 

podział wskazany w zapytaniu ofertowym. 

 

Pytanie 2. Prosimy o doprecyzowanie występującego w zapytaniu ofertowym pojęcia 

„oprogramowanie sieciowe”. Jednocześnie informujemy, że wielu producentów rozwiązań 

spełniających wymagania funkcjonalne zapytania ofertowego, nie zapewnia licencji sieciowych (czyt. 

współbieżnych)-  w tym np. Autodesk, który nie oferuje licencji w modelu sieciowym. Zalecamy 

rozważenie dopuszczenia do przetargu, również licencji oferowanych w modelu imiennym (czyt. 

jednostanowiskowych). 

 

Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji sieciowych jedynie w przypadku części A1 zapytania 

ofertowego tj. licencji oprogramowania do plików maszynowych/ modułów do eksportu plików CNC 

(BVX, WUP). Pozostałe licencje mogą być jednostanowiskowe. 

 

Pytanie 3. Prosimy o doprecyzowanie występującego w zapytaniu ofertowym pojęcia „licencja 

niewyłączna”. Jednocześnie informujemy, że wielu producentów rozwiązań spełniających wymagania 

funkcjonalne zapytania ofertowego, nie zapewnia licencji niewyłącznej- w tym np. Autodesk, który  

w przypadku licencji grupowej wymaga minimum podania listy firm korzystających z licencji 

grupowej. Zalecamy wskazanie listy firm, które mają korzystać z przedmiotowej licencji. 

 

Licencja niewyłączna jest terminem określającym rodzaj licencji pozwalający, mimo udzielenia przez 

licencjodawcę licencji, dalsze samodzielne korzystanie przez licencjodawcę z utworu, a także udzielanie 

kolejnych licencji nowym licencjobiorcom, które upoważniają ich do korzystania z utworu na tym 

samym polu eksploatacji, co licencja licencjobiorcy pierwotnego. Zamawiający nie jest w stanie 

odpowiedzieć na przedmiotowej pytanie w zakresie „licencji grupowej” bez wskazania na czym 

przedmiotowa „licencja grupowa” miałaby polegać.  

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy, licencja na 

Oprogramowanie ma zostać udzielona na polach eksploatacji umożliwiających użytkowanie 



 
 

 

 
Oprogramowania w ilości i sposób określony w Umowie oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, w tym na „wykonywanie usług na rzecz Usługobiorców, w tym usług doradczych, których 

elementem jest udostępnianie Usługobiorcom Oprogramowania, w celu wykorzystywania go w ich 

działalności komercyjnej” (por. § 4 ust. 5 pkt 4 Istotnych postanowień umowy). Zamawiający informuje, 

że w trakcie realizowania Projektu, zgodnie z jego warunkami, możliwa jest zmiana podmiotów, na 

rzecz których będą świadczone przez Zamawiającego usługi doradcze, a warunki licencji 

Oprogramowania, zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy, mają umożliwiać Zamawiającemu 

przekazanie kodów/klucza/haseł dostępu do zamówionego w ramach przedmiotowego zapytania 

ofertowego Oprogramowania, kolejnemu Usługobiorcy. 

 

Zamawiający poniżej udostępnia listę firm potencjalnie zainteresowanych korzystaniem z licencji za 

pośrednictwem Koordynatora Polskiego Klastra Budowlanego w ramach PC BIM: 

 

zapytanie ofertowe część I (A) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

Unihouse 6 7 stycznia 2022 

Unihouse 4 1 lutego2022 

Unihouse 4 1 czerwca 2022 

Unihouse 3 1 października 2022 

Unihouse 3 1 lutego 2023 

zapytanie ofertowe część I (A1) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

Unihouse 2 7 stycznia 2022 

Unihouse 2 1 czerwca 2022 

zapytanie ofertowe część II (B) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

Unihouse 6 7 stycznia 2022 

ENSPRO  2 7 stycznia 2022 

Mar- Bud 3 7 stycznia 2022 

Eltron 1 7 stycznia 2022 

Barwa System 1 7 stycznia 2022 

Unihouse 4 1 lutego 2022 

Unihouse 4 28 lutego 2022 

Unihouse 3 28 lutego 2022 

Unihouse 3 28 lutego 2022 

zapytanie ofertowe część III (C) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

FBI Tas Bud 1 7 stycznia 2022 

zapytanie ofertowe część IV (D) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

Unihouse 5 1 lutego 2022 

zapytanie ofertowe część V (E) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 



 
 

 

 

Unihouse 5 1 lutego 2022 

zapytanie ofertowe część VI (F) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

Unihouse 1 7 stycznia 2022 

 

Zgodnie z powyższym stosowne zmiany naniesiono na poszczególne części zapytania ofertowego 

wskazane w poszczególnych załącznikach. Zaznaczyć należy, iż wskazane terminy dostawy 

uwzględniają odpowiedź Zamawiającego udzieloną w ramach Pytania nr 4. Jednocześnie wyjaśniamy, 

iż właścicielem licencji będzie Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe Koordynator 

Polskiego Klastra Budowalnego, licencje będą w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych 

Stowarzyszenia, będą podlegać amortyzacji i będą wykorzystywane prze Koordynatora do świadczenia 

usług doradczych na rzecz w/w firm. Jednym z elementów usługi jest udostępnienie licencji, które 

stanową przedmiot zamówienia.  

 

Pytanie 4. Rozpiętość harmonogramu dostarczenia licencji wykracza poza warunki ofertowe 

wskazane przez producentów rozwiązań spełniających wymagania funkcjonalne zapytania 

ofertowego. Zalecamy skrócenie rozpiętości harmonogramu dostawy licencji do 28.02.2022r.  

 

Zamawiający po konsultacji z usługobiorcami, na rzecz których Koordynator świadczyć będzie usługi 

doradcze z wykorzystaniem zakupionych licencji stanowiących przedmiot zamówienia, dokonał 

stosownej modyfikacji harmonogramu dostawy poszczególnych licencji. 

 

Pytanie 5. W przedmiocie zamówienia w zakresie (A, A1), wskazane jest „20 licencji oprogramowania 

sieciowego do modelowania konstrukcji drewnianych, w tym 4 licencje oprogramowania do plików 

maszynowych”, ale w dalszej części specyfikacji w punkcie 2, wskazany jest harmonogram dostawy 

licencji, przewidujący 24 licencje. Która z ilości jest prawidłowa? 

 

Zamawiający dla przejrzystości dokonał stosownej korekty zapytania ofertowego w zakresie załącznika 

nr 1A, ujednolicono wskazaną tam ilość licencji na łącznie 24 szt. Pierwotnie fakt wskazania 20 licencji 

wynikał z przypisania 4 licencji oprogramowania do plików maszynowych jako zintegrowanych  

z licencjami oprogramowania do modelowania konstrukcji drewnianych.  

 

 

 

 

 

 

 

 


