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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich 
stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129) - dalej PZP pn.: „Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do wystaw 
„Świt Pomorza” „Misterium światła” i „Ukryte znaczenia”, wraz z dostawą i instalacją 
stanowisk multimedialnych do wystaw oraz dostawą tabletów do korzystania z aplikacji na 
wystawach” 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 
3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej PZP pn.: 
„Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do wystaw „Świt Pomorza” „Misterium 
światła” i „Ukryte znaczenia”, wraz z dostawą i instalacją stanowisk multimedialnych do wystaw oraz 
dostawą tabletów do korzystania z aplikacji na wystawach”, Zamawiający dokonuje zmian SWZ oraz 
udziela wyjaśnień.  
 
Pytanie 1 : 
 
Załącznik Nr 12 do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy (dalej jako Umowa), paragraf 3 
zawiera obowiązki Wykonawcy. W punkcie 2 termin na wykonanie obowiązków liczony jest od daty 
udostępnienia przez Zamawiającego materiałów. Wobec powyższego Wykonawca pyta, kiedy 
Zamawiający udostępni materiały; czy datę ma wskazać Wykonawca w propozycji harmonogramu, czy 
też data zostanie ustalona w inny sposób (przed sporządzeniem harmonogramu)? Powyższe ma istotne 
znaczenie, bowiem opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu materiałów (§4) będzie wpływać na 
termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy (§5 ust. 1). 
 
 
Odpowiedź: 
 
Odpowiedź znajduje się w  §4 ust.1 tj. Wszelkie potrzebne materiały Zamawiający udostępni w formie 
elektronicznej Wykonawcy w dniu podpisania umowy.  
 
Pytanie 2: 
W paragrafie 3 punkt 4 Umowy Zamawiający wskazał, że harmonogram wykraczający poza termin 
wskazany w § 5 punkt 1 zostanie odrzucony. Czy w przypadku, jeśli uwagi Zamawiającego będą tego 



 
 

rodzaju, że spowodują z konieczności technologicznej konieczność przedłużenia terminu realizacji 
umowy harmonogram również zostanie odrzucony? 
 
Odpowiedź: 
Regulacje w tym zakresie znajdują się w § 12 ust.2 pkt. e) oraz f). Na tej podstawie może zostać 
zmieniony § 5 ust.1 a tym samym zaktualizowany harmonogram rzeczowo finansowy będzie zgodny ze 
zmienionym § 5 ust.1    
 
 
Pytanie 3: 
W paragrafie 3 pkt 11 Umowy znajduje się odesłanie do pkt 9 powyżej, Wykonawca pyta czego dotyczy 
odesłanie, a także czy lista wymaganych dokumentów z Opisie Przedmiotu Zamówienia jest zamknięta 
(kompletna)? 
 
Odpowiedź: 
 
SWZ – Załącznik nr 12 – wzór umowy - §3 ust.11 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
11) Wykonawca przed odbiorem Etapu 3 zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z 

zastrzeżeniem ust.8 niniejszego paragrafu wszelkie dokumenty zgodnie z opisem wymagań 
Zamawiającego opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do umowy. 

 
Zamawiający wyjaśnia że wymagane dokumenty znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 3.  
 
Pytanie 4: 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu paragrafu 3 pkt 14 Umowy – czy przewiduje on możliwość 
dowolnej interpretacji przez Zamawiającego zakresu obowiązków wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wymaga od wykonawcy spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z: 

1. Umowy   
2. SWZ  
3. Opisu Przedmiotu zamówienia 
4. Oferty wykonawcy 

 
Pytanie 5: 
Odnośnie § 4 pkt 2 lit. a) Umowy– w jakim terminie Zamawiający zatwierdzi Harmonogramu rzeczowo 
– finansowy realizacji prac? 
 
Odpowiedź:  
 
SWZ – Załącznik nr 12 – wzór umowy - §4 ust.2 pkt. a) otrzymuje nowe brzmienie: 
  
2) Do obowiązków Zamawiającego należy:  
a) zatwierdzenie przygotowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo finansowego 

realizacji prac który będzie sporządzony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ciągu 3 dni 
roboczych.  

 
 
 
Pytanie 6:  
Zdaniem wykonawcy § 6 pkt 2 Umowy jest zapisem nieprecyzyjnym. Wykonawca proponuje uściślenie 
i zmianę w tym zakresie, mianowicie aby sankcja nieskuteczności zgłoszenia gotowości do 



 
 

przystąpienia do odbiorów ograniczona została do niedopełnienia czynności wynikających z przyczyn, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; konsekwencja w postaci nieskuteczności (zgłoszenia) 
jest zbyt daleko idąca w przypadku niedopełnienia którejkolwiek czynności. Zdaniem Wykonawcy 
stosownym byłoby przystąpienie do odbioru i uczynienie odpowiednich ustaleń (niekompletność, 
niedopełnienie czynności) podczas odbioru – i wedle jego wyników dopuszczenie odbioru 
warunkowego/ z zastrzeżeniami – o czym mowa w punkcie 4 i 6 i 7. 
 
Odpowiedź: 
 
SWZ – Załącznik nr 12 – wzór umowy - §6 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przystąpienia do odbioru poszczególnych etapów 
przedmiotu zamówienia. Zgłoszenie uznaje się za nieskuteczne w przypadku istotnego odstępstwa 
zakresu podlegającego odbiorowi od umowy lub zaakceptowanego przez Zamawiającego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
 
Pytanie 7:  
Wykonawca prosi o zmianę w zakresie § 7 pkt 4 (wedle którego wartość wynagrodzenia nie będzie 
rewaloryzowana w okresie realizacji Umowy) poprzez wyłączenie rewaloryzacji w przypadku wzrostu 
cen materiałów, sprzętu oraz o wskaźnik inflacji. 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę z uwagi na to, iż umowa ma być zrealizowana w okresie 9 
miesięcy, a co jest związane w powyższym, kalkulacja oferty i ryzyka jest łatwiejsza do wykonania niż 
przy kontraktach trwających powyżej roku. 
 
Pytanie 8:  
 
Wykonawca prosi o zmianę w zakresie § 9 pkt 1 lit. n, mianowicie zmianę zapisu wedle którego 
Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
winy Zamawiającego na odpowiedzialność za okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający; analogicznie do zapisu w pkt 1 lit. a). 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 
Pytanie 9: 
Zdaniem Wykonawcy § 11 punkt 2 Umowy jest zapisem nieprecyzyjnym w zakresie okoliczności 
upoważniających do odstąpienia od umowy – dowolna interpretacja zamawiającego; wystarczające, 
acz również niezwykle szerokie podstawy zawierają ustęp 3 punkty a – e, z tym zastrzeżeniem, że lit. 
b) zawiera bardzo szeroki katalog możliwych podstaw odstąpienia (zwłaszcza uwzględniając frazę „w 
szczególności”). Koniecznym jest uzupełnienie procedury odstąpienia w każdym przypadku o wezwanie 
do należytego wykonania ze wskazaniem zastrzeżeń (braków) i wyznaczeniem dodatkowego terminu. 
Wykonawca prosi o doprecyzowanie i uzupełnienie zapisów Umowy w wyżej wskazanym zakresie. 
 
 
Odpowiedź: 
SWZ – Załącznik nr 12 – wzór umowy - §11 ust.2  otrzymuje nowe brzmienie: 
 



 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku  
występowania okoliczności uzasadniających naliczanie kar umownych lub wskazanych w ust.3 
niniejszego paragrafu.  
  
Pytanie 10: 
 
Odnośnie § 14 Umowy; Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe, ale Wykonawca 
wykorzystywał, wykorzystuje i będzie wykorzystywać program w swojej działalności, wobec czego 
Wykonawca nie przenosi względem takiego utworu majątkowych praw autorskich – oprogramowanie 
takie stanowi wartościową część przedsiębiorstwa Wykonawcy. Czy w takim przypadku możliwe będzie 
udzielenie licencji niewyłącznej i nie podlegającej przeniesieniu jak w przypadku oprogramowania 
licencjonowanego? Czy w takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązanie analogiczne jak 
wskazane w § 14 punkt 7 Umowy (dotyczące oprogramowania osób trzecich)? 
 
Odpowiedź: 
 
 
SWZ – Załącznik nr 12 – wzór umowy – §14 ust.7) otrzymuje nowe brzmienie: 
 
7. W przypadku, gdy: 
- do prawidłowego korzystania z przedmiotu Umowy konieczne jest posługiwanie się 
oprogramowaniem pochodzącym od osób trzecich; 
- lub w przypadku, gdy oprogramowanie stanowi własność Wykonawcy i utworzone zostało przez niego 
przed wszczęciem postępowania w wyniku którego zawarto niniejszą Umowę jako bazową część 
oprogramowania tworzonego na potrzeby innych produkcji, to: 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu odpowiednią niewyłączną, bezpłatną i 
bezterminową licencję, a także dalsze licencje upoważniające do korzystania z oprogramowania oraz 
innych utworów (dalej „Utwory”) w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 7 ust. 1 na 
następujących zasadach : 
 
 
a) Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji z dniem dokonania odbioru Utworów  lub z dniem 

rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie 
wcześniej; 

b) udzielenie licencji następuje w zakresie koniecznym do prawidłowego korzystania z Utworów , w 
tym w zakresie koniecznym do eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modyfikacji, aktualizacji 
przedmiotu Umowy i jego części składowych; 

c) udzielenie licencji następuje na polach eksploatacji wskazanych w § 14 ust. 3; 
d) w zakresie, w jakim do zrealizowania Umowy niezbędne jest korzystanie z praw własności 

intelektualnej osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się – przed ich zrealizowaniem – uzyskać na 
własny koszt dla Zamawiającego odpowiednie licencje, pozwalające na korzystanie z przedmiotu 
Umowy i poszczególnych jego części, również w zakresie pozwalającym na skorzystanie z 
wykonania zastępczego; 

e) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: nie podejmować jakichkolwiek działań, których 
skutkiem mogłoby być wygaśnięcie licencji udzielonych Zamawiającemu, w szczególności  
nie występować do sądu o rozwiązanie licencji lub nie składać oświadczeń  o wypowiedzeniu 
licencji; 

f) w przypadku rozporządzenia prawami własności intelektualnej do Utworów na rzecz innej osoby, 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taka osoba będzie związana postanowieniami 
zawartymi w niniejszym §14 tak jak Wykonawca, a rozporządzenie nie będzie miało negatywnego 
wpływu  na zakres uprawnień i obowiązków Zamawiającego. 

g) gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencję lub wystąpił do sądu o 
jej rozwiązanie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł  



 
 

h) wraz z udzieleniem licencji, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie 
autorskich prac zależnych, tj. na opracowanie, korzystanie z opracowania oraz rozporządzanie 
opracowaniem Utworów w odniesieniu do których została udzielona licencja. Wykonawca w 
szczególności zezwala na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, 
przeróbek, uzupełnień wymienionych Utworów, łączenia części lub całości z innymi utworami w 
celach i na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie. 

 
 
 
 
 
UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dokonał zmiany specyfikacji technicznych zawartych w 
opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy, termin składania ofert oraz termin związania 

ofertą zostaną zmienione. 
Zamawiający poinformuje o zmianie powyższych terminów poprzez zmianę treści ogłoszenia o 

zamówieniu oraz SWZ. 
 

 
 
                                                                                           …….……….…………………………… 
                                                                                    (podpis kierownika Zamawiającego) 


