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  Warszawa, dnia 17/12/2019 r. 

Centrum Astronomiczne  

im. M. Kopernika PAN 

ul. Bartycka 18 

00–716 Warszawa 

                                                                             Wykonawcy 

Numer postępowania: MAB-040-2/19 

Tryb: Zapytanie ofertowe 

Na: Dostawa oprogramowania do projektowania układów elektronicznych oraz płytek PCB 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Zamawiający – Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, informuje o pytaniach 

wykonawców, które wpłynęły w dniu 13 grudnia 2019 r. odnoszących się do treści Zapytania 

ofertowego i udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1  

„W Zapytaniu Ofertowym brak jest jednoznacznego stwierdzenia (określenia) dotyczącego 

rodzaju licencji, jakimi zainteresowany jest CAMK/ASTROCENT. Czy są to licencje 

komercyjne w pełnym tego słowa znaczeniu, czy też licencje edukacyjne.” 

Odpowiedź 1 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia licencji edukacyjnych. 

 

Pytanie 2 

„W przypadku koncernu Mentor, a Siemens Business, koszt licencji edukacyjnych w ramach 

wybranego Pakietu (Pakietów) PROGRAMU HEP, jest tzw. „ułamkiem procenta” ogólnych 

kosztów licencji komercyjnych. 

 

  

 



Jest to bardzo ważne, bo z uwagi na zamieszczone Przez Państwa informacje dotyczące 

specyfikacji oprogramowania CAD PCB i narzędzi symulacyjnych – koszt 1 licencji 

komercyjnej śmiało przekracza sumę 30 tysięcy EUR. Uwzględniając w tym przypadku, nawet 

stosowne poziomy discount” 

Odpowiedź 2 

Zamawiający, zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym w odpowiedzi na pytanie 1 powyżej, 

informuje, że wymaga dostarczenia licencji edukacyjnych. 

 

Pytanie 3 

W przypadku licencji edukacyjnych, w ramach wyboru danego Pakietu (Pakietów) 

PROGRAMU HEP – brak jest górnej granicy aktywnych Użytkowników (Studenci / 

Dydaktyka / Doktoranci). Ten rząd wielkości określa wyłącznie zamawiający, czyli np. 

CAMK/ASTROCENT. 

Odpowiedź 3 

Zamawiający wyjaśnia, że maksymalnie z oprogramowania będzie korzystać jednocześnie 12 

użytkowników.  

 

Pytanie 4 

„Bardzo proszę precyzyjnie zdefiniować w Zapytaniu Ofertowym, jakiego rodzaju licencje są 

w sferze zainteresowań CAMK/ASTROCENT: 

·         Komercyjne? 

·         Edukacyjne? 

Jest to bardzo ważne stwierdzenie, bo zgodnie z Umową Licencyjną Mentor, a Siemens 

Business, każdy typ licencji ma swoją stosowną wykładnię w praktyce. I jest to bardzo ściśle 

przestrzegana przez producenta oprogramowania.” 

Odpowiedź 4 

Zamawiający, zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym w odpowiedzi na pytanie 1 powyżej, 

informuje, że wymaga dostarczenia licencji edukacyjnych. 

 

Pytanie 5 

„Zgodnie z Umowami licencyjnymi, wszyscy producenci oprogramowania typu EDA (także 

CAD PCB), dodają do licencji komercyjnych, tzw. Maintenance. Jest to roczna dostępność do 

wszelkich uaktualnień danego oprogramowania, dostępność do bazy danych wiedzy oraz 



wszechstronna pomoc ze strony ekspertów producenta, szkolenia on-line etc. I jest to zawsze 

usługa płatna! Koszt takiej usługi wynosi około 15% wartości danego oprogramowania.” 

Odpowiedź 5 

Zamawiający, zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym w odpowiedzi na pytanie 1 powyżej, 

informuje, że wymaga dostarczenia licencji edukacyjnych. 

 

Pytanie 6 

„Licencje Komercyjne 

W przypadku licencji komercyjnych istnieje możliwość opłacenia Maintenance, maksymalnie 

z 2-letnim okresem ważności. Po jego zakończeniu, powyższą usługę można przedłużyć o 

następny okres 2-letni, etc.” 

Odpowiedź 6 

Zamawiający, zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym w odpowiedzi na pytanie 1 powyżej, 

informuje, że wymaga dostarczenia licencji edukacyjnych. 

 

Pytanie 7 

„Licencje Edukacyjne 

W przypadku licencji edukacyjnych, koszt Maintenance jest już wliczony do ogólnych kosztów 

danego Pakietu (Pakietów) PROGRAMU HEP. Także i tutaj istnieje możliwość opłacenia 

Maintenance w ramach ogólnych kosztów danego Pakietu (Pakietów) PROGRAMU HEP, 

maksymalnie z 2-letnim okresem ważności. Po jego zakończeniu, można wykupić dany Pakiet 

(lub grupę Pakietów) z powyższą usługą o następny okres 2-letni, etc. 

Dla licencji edukacyjnych, każdy Użytkownik ma możliwość korzystania z szkoleń on-line 

(FREE). 

Odpowiedź 7 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga kompleksowej dostawy licencji edukacyjnych. 

Oferta wykonawcy powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym wskazany w pytaniu wykonawcy koszt Maintenance. 

 

Pytanie 8 

„Licencje Edukacyjne 

Integralną częścią Licencji Edukacyjnych (PROGRAM HEP) jest Umowa Licencyjna – 

AGREEMENT HEP EULA FORM, która musi być podpisana przez Osobę Odpowiedzialną z 

poziomu np. CAMK/ASTROCENT. 



Dopiero po jej akceptacji przez Producenta Oprogramowania, można przeprowadzić dalsze 

procesy związane z zamówieniami programów edukacyjnych.” 

Odpowiedź 8 

 Zamawiający informuje, że jest świadom takiego stanu rzeczy. W związku z tym, w § 7 

ust. 6 istotnych postanowienień umowy  będących załącznikiem do Zapytania ofertowego, 

Zamawiający dopuścił podpisanie umowy licencyjnej z producentem oprogramowania. 

 

Powyższe pismo stanowi wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego i jest skierowane 

wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.  

Zamawiający informuje, że nie ulegają zmianie terminy określone w postępowaniu. 

      

 

Z poważaniem 
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