Ostrowiec Świętokrzyski, 3 grudnia 2021 r.
Or.271.24.8.2021
Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa 8 sztuk
fabrycznie nowych niskopodłogowych, zeroemisyjnych autobusów o napędzie
elektrycznym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 5 sztuk nowych stacji
ładowania zajezdniowego. (Or.271.24.2021)
Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia treść
zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.
Pytanie: W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 53 z dnia 26.11.2021 r., wnosimy
o dopuszczenie dostarczenia oprogramowania również na zasadach licencji typu open source,
jeżeli (i) będzie to dotyczyło wyłącznie odrębnego oprogramowania pomocniczego (np. bibliotek)
dostarczanego wraz z systemem zarządzania i monitorowania stacji ładowania (dalej jako
"System") oraz (ii) jeżeli te licencje open source nie będą ograniczać możliwości korzystania
z Systemu zgodnie z SWZ. Sam System zostanie udostępniony na zasadzie licencji zgodnej
z wymogami określonymi w SWZ.
Wniosek wynika z faktu, że powszechnie stosowanym w branży informatycznej procesem jest
tworzenie własnego oprogramowania, posiłkując się pomocniczo oprogramowaniem
udostępnianym na warunkach tzw. "wolnych licencji" open source. Licencje te często wymagają,
aby dalsze udostępnianie tego typu oprogramowania odbywało się na takich samych warunkach
licencji open source. Rozwiązania te są również powszechnie stosowane przez twórców
oprogramowania do systemu zarządzania monitorowania stacji ładowania.
Pozostawienie zakazu stosowania w dostarczanym oprogramowaniu (w tym oprogramowaniu
pomocniczym dla Systemu) oprogramowania lub jego elementów rozpowszechnianych w ramach
licencji open source uniemożliwi większości, lub nawet wszystkim potencjalnym wykonawcom
spełnienie wymogów opisanych w SWZ. Tym samym potencjalnie wykluczy to wielu
wykonawców z postępowania i istotnie zmniejszy jego konkurencyjność.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż niedopuszczenie licencji typu open source dotyczy
wyłącznie głównej licencji użytkowej systemu zdalnego zarządzania procesem ładowania
i monitorowania stanu pracy poszczególnych stacji ładowania. Zamawiający nie precyzuje
rodzaju licencji w zakresie odrębnego oprogramowania pomocniczego, przy zapewnieniu
warunku pełnej wymaganej funkcjonalności systemu.
Wyjaśnienia i zmiany wprowadzone przez Zamawiającego stanowią integralna część SWZ.
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