
 
 

Lublin, dn.30.05.12r. 

 

Dot.: Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie systemu AWOS 

(Automatyczny System Obserwacji Warunków Atmosferycznych) na potrzeby osłony 

meteorologicznej dla Portu Lotniczego Lublin S.A. 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 165192-2012 w dniu 21.05.12r. 

Pytanie nr 40: 

 

Odpowiedź nr 40: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 8 umowy ustępu 2. 

Paragraf 8  umowy ostatecznie przybierze poniższe brzmienie: 

§ 8 

Prawa własności intelektualnej 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Projektu 

Systemów, Oprogramowania i dokumentacji Oprogramowania oraz dokumentacji Systemu, 

powstałej w związku z realizacją Umowy. Wykonawca gwarantuje, że nie są one obciążone 

roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu, z dniem odbioru przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego, bezterminowej, niewyłącznej, niezbywalnej i odpłatnej licencji na 

korzystanie z Oprogramowania Systemu na warunkach określonych w licencji, stanowiącej 

Załącznik nr 4 do Umowy, obejmującej prawo do:  

1) dostępu, uzyskania, pobrania, zainstalowania i użytkowania Oprogramowania w celu 

zarządzania, zbierania i rozpowszechniania danych z Systemu,  

2) posiadania jednej kopii Oprogramowania dla celów archiwalnych,  

3) wprowadzania zmian do Oprogramowania.  

4. Wykonawca przenosi odpłatnie , w ramach umówionego wynagrodzenia na 

Zamawiającego własność Projektu wraz z majątkowymi prawami autorskimi na 

następujących polach eksploatacji:  

4.1.udostępnianie przez Zamawiającego dokumentacji osobom trzecim,  

4.2.utrwalanie techniką cyfrową lub drukarską,  

4.3.nanoszenie zmian,  

4.4.wykorzystanie do realizacji na jego podstawie inwestycji realizowanej przez 

Zamawiającego.  

 



 
 

5. Z chwilą odbioru przedmiotu Umowy następuje nabycie przez Zamawiającego własności 

wydanych mu egzemplarzy dokumentacji Oprogramowania i Systemu.  

6. Postanowienia ust. 4.1 do 4.4 powyżej nie mają zastosowania do oprogramowania 

komercyjnego zainstalowanego na komputerach dostarczonych przez Wykonawcę w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy. Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, 

podlega licencji producenta. Licencja ta będzie licencją bezterminową, niewyłączną, 

niezbywalną, odpłatną i będzie obejmowała prawo do: wprowadzenia do pamięci 

komputerów, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie.  

 

Pytanie nr 41: 

 

Odpowiedź nr 41: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w konfiguracji PW innego typu czujnika niż RVR. 

Jednak Zamawiający wymaga zastosowania miernika rozproszenia typu „forward scatter”. 

Pytanie nr 42: 

 

Odpowiedź nr 42: 

Tak, pod warunkiem, że zastosowane maszty spełnią normę przewidzianą odnośnymi 

przepisami Anex No 14.  ICAO 

Pytanie nr 43: 

 

Odpowiedź nr 43: 

Tak, pod warunkiem, że zastosowane kontrolery RAID będą współpracowały z dyskami SAS. 

 

 



 
 

Pytanie nr 44: 

 

Odpowiedź nr 44: 

Nie. Zatrudniony przez Zamawiającego  personel administrujący systemami IT 

zainstalowanymi          w PL Lublin jest przeszkolony w zakresie środowiska Microsoft 

Windows. Nie jest celem Zamawiającego rozszerzanie kadry administratorów o osoby 

przeszkolone w zakresie środowiska Linux OS. 

Pytanie nr 45: 

 

Odpowiedź nr 45: 

Tak. Jednocześnie informujemy, że infrastruktura dla transmisji danych pomiędzy czujnikami 

systemu meteo, a serwerem już istnieje, co jednoznacznie jest opisane w SIWZ oraz 

załącznikach. Połączenia pomiędzy czujnikami , a serwerem są wykonane w technologii 

miedzianej. 

Pytanie nr 46: 

Prośba o wyjaśnienie sformułowania „deklaracja przydatności systemu”  pkt 8.11 ppkt 2, 

SIWZ: „deklaracja zgodności CE i przydatności systemu”. Czy wspomniana deklaracja 

powinna być zawarta w deklaracji CE, czy powinna stanowić oddzielny dokument? 

Odpowiedź nr 46 

Deklaracja przydatności systemu powinna stanowić odrębny od deklaracji CE dokument. 

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian. 


