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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych 

wraz z użyczeniem oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień 
 

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 

 
 
W dniach 21-22.10.2014r. do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawców, na które Zamawiający 

udziela następujących odpowiedzi: 

 

PYTANIE I 

 



 
 

Odpowiedz Zamawiającego:  
W nawiązaniu do powyższego uprzejmie wyjaśniam,  że wymagania dotyczące oprogramowania  

zostały wskazane przez nas w załączniku  o nazwie: „Szczegółowy opis użyczanego oprogramowania 

umożliwiającego realizację elektronicznego składania zamówień na tablice rejestracyjne” – 

stanowiącego integralną część dokumentacji przetargowej. Posiadanie i korzystanie z  programu do 

elektronicznego zamawiania tablic ma umożliwić pracę  na jednym stanowisku w zakresie zarządzania 

tablicami. Ma to stanowić jedynie pomoc i ułatwienie w bieżącej pracy. Przyjęcie Państwa propozycji 

dot. posiadania programu o parametrach i  cechach wskazanych w  zapytaniu stanowiłoby naruszenie  

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający  zapewnia zachowanie zasad uczciwej 

konkurencji oraz  równe traktowanie wszystkich wykonawców.  

 

W kwestii  odbioru tablic rejestracyjnych wycofanych - Tablice rejestracyjne zwrócone organowi 

wycofuje się z użytku. Tablice te podlegają zniszczeniu  w sposób uniemożliwiający ich  powtórne 

wykorzystanie. Producent tablic rejestracyjnych nie ma obowiązku prowadzenia profesjonalnej 

działalności gospodarczej związanej z  przetwarzaniem odpadów.  

 

PYTANIE II 

„Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami; zwanej dalej ustawą) zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zw. dalej SIWZ) na w zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w Szczegółowym 

opisie użyczanego oprogramowania umożliwiającego realizacje elektronicznego składania zamówień 

na tablice rejestracyjne: 

  

h/ "Wykonawca dokona migracji danych z istniejącego oprogramowania UTAL do nowego 

oprogramowania - w przypadku jego zmiany" 

  

Zwracamy się z pytaniem, w jakim formacie danych i w jaki sposób Zamawiający udostępni dane do 

migracji? Czy dane są w jakikolwiek sposób zabezpieczone? Czy wymagana jest zgoda producenta 

oprogramowania?"  

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający udostępni kopię bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition w pliku .sdf. 

np. na nośniku elektronicznym (płyta CD) 

Dane nie są zabezpieczone i nie jest wymagana zgoda producenta na ich migrację. 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 

 
 

 

 


