
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.016.2021.KT   Warszawa, dnia 23 lipca 2021 r.            

 
 
 
 
do Wykonawców 

 
 
 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Zakup Systemu ERP (Enterprise Resource Planning)”. 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy dokonuje zmian 
treści SWZ w następujący sposób, tj.: 

 
Pytanie 44: dot. definicji Naprawy w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Zwracamy się o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez określenie „poprawy” danych użyte w definicji Naprawy. Czy 
oczekuje się modyfikowania danych osobowych w bazach danych Zamawiającego jako administratora danych 
osobowych? Wykonawca co do zasady nie jest uprawniony do dokonywania tego rodzaju czynności i nie powinien 
dokonywać takich operacji. Wydaje się zatem, że pojęcie Naprawy należy ograniczyć w umowie wyłącznie do obowiązku 
odzyskania danych osobowych, jeśli zostały uszkodzone lub usunięte.  
 
Wnosi się o dokonanie odpowiednich zmian w umowie, jeśli Zamawiający uzna to za konieczne w celu sprecyzowania 
opisu przedmiotu zamówienia oraz umowy.  
 
Odpowiedź: 
Przez poprawę danych Zamawiający rozumie przywrócenie danych w sytuacji kiedy zostały one uszkodzone lub usunięte 
przez Wadę lub w wyniku usuwania Wady np. system błędnie obliczył wsteczne podstawy zasiłków chorobowych, 
Wykonawca powinien nie tylko usunąć błąd obliczenia ale także poprawić błędne obliczenia wsteczne. 
 
Pytanie 45: dot. treści § 3 ust. 1 w załączniku nr 3 do SWZ 

 
Co należy rozumieć przez „metodykę ustaloną w porozumieniu z Zamawiającym”? Na jakich zasadach ma być ona 
ustalona oraz czy chodzi w szczególności o metodykę PRINCE2, o której wspomina się w treści załącznika nr 12 do 
umowy – Plan komunikacji? 
 
Odpowiedź: 
Na etapie sporządzania i ustalania harmonogramu szczegółowego realizacji Umowy, Wykonawca przedstawi metodykę w 
jakiej będzie chciał realizować umowę. Zamawiający nie narzuca rodzaju metodyki w jakiej ma być realizowany kontrakt. 
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Pytanie 46 dot. treści § 3 ust. 6 w załączniku nr 3 do SWZ 
 
W postanowieniu umowy stwierdza się w szczególności, że „Polityki i regulaminy obowiązujące u Zamawiającego zostaną 
udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy”. Zwracamy się o sprecyzowanie, jakie dokumenty składają się obecnie 
na powyższe oraz prosimy o informację, czy dokumenty te mogą zostać udostępnione przed zawarciem umowy. 
Wykonawca powinien mieć możliwość ustalenia, w jak dalekim stopniu dokumenty te wpłyną na obowiązki umowne 
Wykonawcy oraz czy zobowiązania takie wpływają na cenę ofertową.  
 
Odpowiedź: 
Przez „Polityki i regulaminy” Zamawiający rozumie akty prawa wewnętrznego, w szczególności regulujące sprawy 
dotyczące prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz organizacji wewnętrznej NIK. Zamawiający podtrzymuje, że 
zostaną one przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. Patrz modyfikacja pkt 11 Załącznika nr 1 OPZ. 
 
Pytanie 47 dot. treści § 4 ust. 8 w załączniku nr 3 do SWZ w zw. z definicją umowną Oprogramowania 
Standardowego oraz punktem 10.2.3  oraz 10.2.4 załącznika nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia  
 
W § 4 ust. 2 pkt 8 wzoru umowy stwierdza się, że „realizacja przedmiotu Umowy nie będzie wymagała poniesienia przez 
Zamawiającego dodatkowych nakładów, w szczególności zakupu innych przedmiotów lub modyfikacji Infrastruktury 
Zamawiającego, o której mowa w pkt 7 powyżej. Zamawiający nie poniesienie żadnych dodatkowych kosztów, związanych 
z jakąkolwiek zmianą w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim”. 
 
Definicja umowna Oprogramowania Standardowego stanowi, że jest to „Oprogramowanie gotowe, dostarczone przez 
Wykonawcę tj. gotowe w dniu zawarcia Umowy zawierające funkcjonalności opisane w Załączniku nr 1 do Umowy i  
dostosowane w wyniku realizacji Umowy na potrzeby Zamawiającego, składające się na System. W jego skład wchodzi 
również oprogramowanie infrastrukturalne dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 10 ppkt 2.3 OPZ”. 
 
Jak wynika z Opisu Przedmiotu Zamówienia: 
 
„10.2.3. W przypadku konieczności użycia innych niż zapewniane przez Zamawiającego licencji na  system operacyjny lub 

bazę danych Wykonawca zapewni odpowiednie licencje w niezbędnej ilości wraz ze wsparciem producenta 

obowiązującym od momentu dostawy do czasu zakończenia obowiązywania umowy. 

 

10.2.4. Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca zapewni także wszelkie inne niewymienione powyżej a niezbędne do 

prawidłowej pracy wdrażanego Systemu i osiągnięcia wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności licencje wraz ze 

wsparciem producenta obowiązującym od momentu dostawy do czasu zakończenia obowiązywania umowy”. 

 
W związku z tym pojawiają się następujące pytania:  

1) Czy Wykonawca już na etapie oferty ma uwzględnić wynagrodzenie za oprogramowanie infrastrukturalne 
zamienne, o ile uzna konieczność użycia innych niż zapewniane przez Zamawiającego licencji na system 
operacyjny lub bazę danych? 

2) Czy w wypadku pojawienia się lub możliwości ustalenia powyższych okoliczności dopiero po zawarciu umowy 
Zamawiający ma możliwość i wyrazi zgodę na zmianę wynagrodzenia umownego? 

3) Czy przez „wszelkie inne niewymienione powyżej a niezbędne do prawidłowej pracy wdrażanego Systemu i 
osiągnięcia wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności licencje”, o których mowa w 10.2.4 OPZ, należy 
rozumieć wyłącznie licencje dotyczące oprogramowania infrastrukturalnego Zamawiającego, o którym mowa w 
punkcie 10.2.3 OPZ, czy też należy przedmiotową regulację interpretować szerzej, jako obowiązek dostarczenia 
na koszt Wykonawcy także wszelkich innych licencji niezbędnych do prawidłowej pracy Systemu, których 
zastosowanie ujawni się na przykład na etapie opracowania projektu technicznego czy analizy 
przedwdrożeniowej?   

4) Czy w wypadku pojawienia się powyższych okoliczności po zawarciu umowy, na przykład na etapie opracowania 

projektu technicznego czy analizy przedwdrożeniowej Zamawiający ma możliwość i wyrazi zgodę na zmianę 

wynagrodzenia umownego? 

5) Jakie są szczegółowe wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie „wsparcia producenta”, o 

którym mowa w punkcie 10.2.4 OPZ? 

Wnosi się o dokonanie odpowiednich zmian w umowie, jeśli Zamawiający uzna to za konieczne w celu sprecyzowania 
opisu przedmiotu zamówienia oraz umowy.  
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Odpowiedź: 
Ad. 1) tak 
Ad. 2) nie 
Ad. 3) należy przedmiotową regulację interpretować szerzej, jako obowiązek dostarczenia na koszt Wykonawcy także 

wszelkich innych licencji niezbędnych do prawidłowej pracy Systemu 
Ad. 4) nie 
Ad. 5) minimalny zakres wsparcia producenta w szczególności: dostawa aktualizacji, dostęp do biuletynu technicznego 

producenta (o ile producent taki posiada), naprawa oprogramowania. 
 

Pytanie 48 dot. treści § 6 ust. 5 w załączniku nr 3 do SWZ  
 
W przedmiotowej regulacji stwierdza się, że „Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia członka Personelu Kluczowego 
Wykonawcy od wykonywania przedmiotu Umowy i zastąpienia go inną osobą o kompetencjach nie mniejszych niż 
wymagane dla profilu zastępowanego Kluczowego członka Personelu Wykonawcy, jeśli członek Personelu Kluczowego 
Wykonawcy z jakichkolwiek przyczyn straci wymagane uprawnienia zawodowe lub nie będzie spełniał przesłanek 
wymaganych dla uprawnień do dostępu do informacji lub Infrastruktury Zamawiającego”. 
 
Zwracamy się o sprecyzowanie, o jakie konkretnie przesłanki chodzi w kontekście nadmienionych wymagań w 
przedmiocie uprawnień do dostępu do informacji lub Infrastruktury Zamawiającego. 
 
Wnosi się o dokonanie odpowiednich zmian w umowie, jeśli Zamawiający uzna to za konieczne w celu sprecyzowania 
opisu przedmiotu zamówienia oraz umowy.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji w powyższym zakresie.  
 
Pytanie 49 dot. treści § 6 ust. 6 w załączniku nr 3 do SWZ  
 
W przedmiotowej regulacji postanawia się, że „Zamawiający ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Wykonawcy z 
wnioskiem o odsunięcie członka Personelu Kluczowego Wykonawcy od wykonywania Umowy, w szczególności w 
przypadku, gdy członek Personelu Kluczowego Wykonawcy swoim działaniem lub zaniechaniem zagraża prawidłowej 
realizacji Umowy. Wniosek ten składany jest na piśmie przez Kierownika Wdrożenia Zamawiającego Kierownikowi 
Wdrożenia Wykonawcy. Po otrzymaniu od Zamawiającego wniosku o odsunięcie członka Personelu Kluczowego od 
realizacji Umowy, Wykonawca w ciągu 5 Dni Roboczych przedstawi członkom Komitetu Sterującego ze strony 
Zamawiającego do zatwierdzenia propozycję osoby zastępującej członka Personelu Kluczowego. Członkowie Komitetu 
Sterującego ze strony Zamawiającego w ciągu 5 Dni Roboczych zaakceptują proponowanego nowego członka Personelu 
Kluczowego Wykonawcy, lub też odmówią jego akceptacji, przy czym odmowa akceptacji wymaga uzasadnienia. Jeżeli 
nowy członek Personelu Kluczowego Wykonawcy nie zostanie zaakceptowany w pierwszym terminie, Strony powtórzą 
powyższą procedurę, przy czym od decyzji Zamawiającego zależy, czy dany członek Personelu Kluczowego Wykonawcy 
może nadal wykonywać przedmiot Umowy, czy ma zostać odsunięty od wykonywania Umowy mimo braku osoby 
zastępującej go”. 
 
W ocenie Wykonawcy Wykonawca powinien mieć zapewnione w umowie analogiczne uprawnienie, jeśli ma być 
zapewnione należyte wykonanie umowy oraz partnerska współpraca stron umowy w ramach Komitetu Sterującego. 
Ponadto to Komitet Sterujący winien decydować w pierwszej kolejności, czy dany członek Personelu Kluczowego 
Wykonawcy może nadal wykonywać przedmiot Umowy, czy ma zostać odsunięty od wykonywania Umowy mimo braku 
osoby go zastępującej. Pamiętać należy, że rozstrzygający głos i tak należy do Przewodniczącego Komitetu Sterującego. 
 
Propozycja zmiany: 
 
„Każda ze Stron ma prawo w każdym czasie zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o odsunięcie członka Personelu 
Kluczowego od wykonywania Umowy, w szczególności w przypadku gdy członek Personelu Kluczowego swoim 
działaniem lub zaniechaniem zagraża prawidłowej realizacji Umowy. Wniosek ten składany jest na piśmie przez 
Kierownika Wdrożenia Kierownikowi Wdrożenia drugiej Strony. Po otrzymaniu wniosku o odsunięcie członka Personelu 
Kluczowego od realizacji Umowy właściwa Strona w ciągu 5 Dni Roboczych przedstawi członkom Komitetu Sterującego 
do zatwierdzenia propozycję osoby zastępującej członka Personelu Kluczowego. Członkowie Komitetu Sterującego w 
ciągu 5 Dni Roboczych zaakceptują proponowanego nowego członka Personelu Kluczowego lub też odmówią jego 
akceptacji, przy czym odmowa akceptacji wymaga uzasadnienia. Jeżeli nowy członek Personelu Kluczowego nie zostanie 
zaakceptowany w pierwszym terminie, Strony powtórzą powyższą procedurę, przy czym od decyzji Komitetu Sterującego 
zależy, czy dany członek Personelu Kluczowego Wykonawcy może nadal wykonywać przedmiot Umowy, czy ma zostać 
odsunięty od wykonywania Umowy mimo braku osoby go zastępującej”. 
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Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę, jednocześnie informuje, że Personel Kluczowy zostaje wskazany przez 
Wykonawcę w Załączniku  nr 7 do SWZ a nie Zamawiającego, ponadto i informuje, że Zamawiający dokonał modyfikacji § 
6 w tym zakresie. 
 
Pytanie 50 dot. treści § 6 ust. 9 w załączniku nr 3 do SWZ  
 
W postanowieniu stwierdza się, że „koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka Personelu Wykonawcy obciążają 
wyłącznie Wykonawcę”.  
 
Czy Zamawiający może sprecyzować, o jakie szkolenia w takim wypadku tutaj chodzi oraz jakie koszty przewidziano w 
związku z tym do poniesienia? 
 
Wnosi się o dokonanie odpowiednich zmian w umowie, jeśli Zamawiający uzna to za konieczne w celu sprecyzowania 
opisu przedmiotu zamówienia oraz umowy.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmian w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 51 dot. treści § 6 ust. 16 w załączniku nr 3 do SWZ  
 

W przedmiotowym zapisie wymaga się w szczególności takich dokumentów, jak: 

1) „zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni 

okres rozliczeniowy (w następnych okresach rozliczeniowych); 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące stosowania przepisów wynikających z aktualnych 

aktów wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2207), w zakresie najniższego wynagrodzenia za pracę. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 

11 b (wzór 2) do Umowy”. 

 
Zauważa się, że art. 438 PZP nie przewiduje obowiązku przedłożenia wymienionych powyżej dokumentów, zaś inne 
dokumenty mogą być żądane, wyłącznie gdy zawierają one informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
 
Dokumenty te w żadnym zakresie nie są niezbędne w celu weryfikacji powyższych informacji, tym bardziej że wymaga się 
jednocześnie poświadczonego za zgodność z oryginałem dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników przez 
pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, zaś w wypadku osób pozostających w stosunku pracy (czego wymaga 
umowa), Zamawiający nie jest z mocy ustawy uprawniony do weryfikowania, czy są wobec tychże pracowników 
stosowane przepisy wynikające z aktualnych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
 
Wnosi się o usunięcie przedmiotowych wymagań z wzoru umowy jako niemających uzasadnienia w przepisie art. 438 PZP 
oraz zbędnych z uwagi na inne wymagane dokumenty. Tym bardziej, że jednocześnie z niewykonaniem tychże 
obowiązków związane są określone sankcje w postaci kar umownych.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, jednocześnie informuje, że katalog wskazany w art. 438 ust. 2 
ustawy jest katalogiem otwartym ponieważ zawiera zwrot „w szczególności:” . Ponadto zgodnie z komentarzem do Prawa 
zamówień publicznych publikowanym na stronie UZP1 w zakresie art. 438 ust.2 ustawy wskazano: „(…)art. 438 ust. 2 Pzp 

ustawodawca przewidział przykładowy katalog oświadczeń i dokumentów, których zamawiający może żądać w celu 

weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

Do katalogu innych dokumentów zaliczyć można dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych 

                                                           
1 https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/repozytorium-dokumentow-nowe-pzp/komentarz-do-nowego-pzp 
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składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zawierającą informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę.”
2 

 
Pytanie 52 dot. treści § 6 ust. 18 w załączniku nr 3 do SWZ  
 
Przepis stanowi, że: „jeżeli zwłoka w przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 16, 
w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 16, będzie dłuższe niż 14 dni, będzie traktowane jako niespełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na 
zasadach określonych w § 22 ust. 10 pkt 4 Umowy”. 
 
Zwraca się uwagę, że co prawda art. 438 ust. 1 PZP przewiduje wprowadzenie sankcji za niespełnienie wymagań 
określonych w art. 95 ust. 1 PZP, niemniej sankcja taka została już wprowadzona w § 16 ust. 17 umowy. 
 
Nie widzi się należytego uzasadnienia do stosowania dwóch kar umownych za to samo nienależyte wykonanie umowy. 
Tymczasem po upływie 14 dni od terminu określonego zgodnie z § 6 ust. 17 umowy Zamawiający ma możliwość 
jednoczesnego stosowania dwóch kar umownych za każdy dzień  zwłoki.  
 
Wnosi się o usunięcie § 16 ust. 18 z wzorca umowy jako niemającego odpowiedniego umocowania w treści art. 438 ust. 1 
PZP, a zarazem wprowadzającego nieuzasadnione i rażąco wygórowane sankcje wobec Wykonawcy, w sytuacji gdy 
wymagana prawem sankcja została już przewidziana w umowie.  
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, jednocześnie informuje, że dokonał doprecyzowania sposobu 
naliczania kar w przypadku ich zbiegu. 
 
 
Pytanie 53 dot. treści § 7 ust. 1 w załączniku nr 3 do SWZ  
 
Wymaga się w postanowieniu, że: „System w każdym Module musi być zgodny z wewnętrznymi regulacjami 
Zamawiającego. Regulacje wewnętrzne zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu Umowy, przy czym Zamawiający 
zastrzega prawo do ich zmiany i aktualizacji”. 
 
Zwracamy się zatem o udzielenie odpowiedzi: 

1) Jakie dokładnie regulacje wewnętrzne będą miały wpływ na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia? 
2) Czy regulacje te mogą zostać udostępnione przed terminem składania ofert? 
3) Czy spełnienia powyższego wymogu oczekuje się również w stosunku do Oprogramowania Standardowego 

podmiotów trzecich, jeśli będzie ono wykorzystane w ramach Modułu?  
 

Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty”. 
 
Przedmiotowe wymaganie w żaden sposób nie zostało sprecyzowane w SWZ, a ma ono wpływ na sporządzenie oferty, 
bowiem regulacje wewnętrzne Zamawiającego mogą w znaczny sposób wpływać na zakres prac związany z 
dostosowaniem (wdrożeniem) Oprogramowania Standardowego, dostarczanego przez Wykonawcę. Zamawiający 
zobowiązany jest do udzielenia jednoznacznych wyjaśnień odnośnie przedmiotu zamówienia.  
 
Wnosi się o dokonanie odpowiednich zmian w umowie, jeśli Zamawiający uzna to za konieczne w celu sprecyzowania 
opisu przedmiotu zamówienia oraz umowy.  
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że § 7 ust. 1 wzoru Umowy nie zawiera przytoczonych treści, zapewne chodzi o ust. 3 tegoż 
paragrafu. 
Ad. 1) Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 1 w punkcie 11 OPZ  poprzez wskazanie katalogu 
regulacji wewnętrznych. 

                                                           
2 Komentarz do Pzp-  https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/repozytorium-dokumentow-nowe-pzp/komentarz-do-nowego-pzp  str. 1163 
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Ad 2) Nie;  
Ad 3) Tak. 
 
Pytanie 54 dot. treści § 7 ust. 6 i 7 w załączniku nr 3 do SWZ  
 
We wskazanym zapisie wymaga się, że „w przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobligowany jest wskazać 
cenę za ich wykonanie nie wyższą niż średnie ceny za świadczenie przez tegoż Wykonawcę usług o podobnym 
charakterze i nie wyższe niż średnie ceny tego typu usług na rynku”. 
 
W postanowieniu § 7 ust. 7 wzoru umowy stwierdza się, że: „W przypadku rozbieżności wyceny w stosunku do średnich 
cen rynkowych, Zamawiający może zlecić prace audytowe, w zakresie weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę 
wycen. Jeśli wycena okaże się zawyżona o ponad 15%, Wykonawca będzie zobowiązany do modyfikacji wyceny i 
sfinansowania zleconych prac audytowych w zakresie weryfikacji danej wyceny. Kryteria wyboru podmiotu dokonującego 
prace audytowe, dotyczące w szczególności kompetencji, uprawnień, zdolności technicznej lub zawodowej tego podmiotu, 
zostaną ustalone przez Zamawiającego, z uwzględnieniem uzasadnionych  
i rzeczowych wskazań Wykonawcy”. 
 
Natomiast w § 16 ust. 1 pkt 6) umowy ustala się, że: „Prawo opcji wynosi ………. zł brutto, przy czym cena za jedną 
roboczogodzinę wynosi ………zł brutto”. 
 
Wreszcie z § 7 ust. 8 wynika, że „Procedura zlecania prawa opcji odbywa się na takich samych zasadach jak zlecanie 
Prac rozwojowych opisanych w Załączniku nr 9 do Umowy”. Zgodnie z tą procedurą, opisaną w pkt 1.2 Wykonawca 
składa ofertę, wskazując maksymalną czasochłonność prac.  
 
Zwracamy się o wyjaśnienie: 

1) Czy w sytuacji gdy jest umówiona stawka roboczogodziny w ramach prawa opcji, zaś ze złożonej i przyjętej przez 
Zamawiającego oferty wynika określona pracochłonność, co daje dość prostą kalkulację (stawka x liczba 
roboczogodzin = wynagrodzenie), Zamawiający zamierza odmówić zapłaty wynagrodzenia zgodnie z 
zaakceptowaną ofertą Wykonawcy, powołując się na niniejszy zapis umowy, negując w rezultacie przyjętą 
ofertę? 

2) Jak się ma relacja umówionej stawki roboczogodziny do „średniej ceny za świadczenie usług”? Czy Zamawiający 
zamierza na tej podstawie nie wywiązać się z postanowienia  
§ 16 ust. 1 pkt 6) w zakresie umówionej stawki roboczogodziny? 

3) Jakie usługi należy traktować jako „usługi o podobnym charakterze”? 
 
Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Odwoływanie się do „średniej ceny za świadczenie usług” w ramach „usług o 
podobnym charakterze” nie spełnia tego wymagania i ma wpływ na sporządzenie oferty, w szczególności, że z punktu 1.5 
Załącznika nr 9 do umowy wynika, że Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zlecenia wykonania prawa opcji.  
 
W umowie wprowadza się rozwiązania, które są sprzeczne z zasadami ustalenia wynagrodzenia wynikającymi z § 16 ust. 
1 pkt 6) umowy oraz Załącznika nr 9 do umowy. W ocenie Wykonawcy rozwiązania wynikające z § 7 ust. 6 i 7 są nie do 
pogodzenia z tymi regulacjami, gdyż prowadzą do nieuprawnionej modyfikacji tych zasad.  
 
Z tych względów Wykonawca wnosi o usunięcie  § 7 ust. 6 i 7 umowy jako regulacji zbędnych, a zarazem sprzecznych z 
wyżej przywołanymi regulacjami umowy.  
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie ust. 6 i 7  § 7 Umowy. 
 
Pytanie 55 dot. treści § 8 ust. 5 w załączniku nr 3 do SWZ  
 
Zgodnie z postanowieniem: „dokumentacja powinna być opracowana w taki sposób, aby umożliwiała innemu wykonawcy 
wybranemu przez Zamawiającego, wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego Wdrożenia Systemu 
opisanego w tej Dokumentacji, bez konieczności analizowania struktury oraz funkcjonowania organizacji Zamawiającego”. 
 
W wypadku zawarcia umowy wdrożenie będzie realizowane przez Wykonawcę. Inny wykonawca nie jest stroną 
zawieranej umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca nie może być w rezultacie 
zobowiązany do opracowania dokumentacji według potencjalnych wymagań innego wykonawcy, które nie są mu znane na 
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dzień zawarcia umowy. Nie jest to przedmiotem udzielanego zamówienia. 
 
Wnosimy o usunięcie przedmiotowego postanowienia z umowy.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje. 
 
 
Pytanie 56 dot. treści § 8 ust. 6 w załączniku nr 3 do SWZ  

 
Z postanowienia wynika, że „opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja, powinna być aktualna oraz zgodna na dzień 
przedstawiania Etapu do odbioru z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz obowiązującymi, wewnętrznymi 
regulacjami Zamawiającego, które zostały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed przekazaniem Etapu do 
obioru, a także uwzględniać dokonane prawo opcji wprowadzone na warunkach wskazanych w § 7 ust. 5 i następne 
Umowy”. 

 
Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. 
 
Wykonawca nie jest w toku udzielanego zamówienia zobligowany uwzględniać okoliczności, które mogą wynikać z 
„następnych Umów”, cokolwiek to oznacza. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia wyłącznie w zakresie umowy 
zawartej w wyniku udzielonego zamówienia.  
 
Wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia, aby otrzymało ono następujące brzmienie: 
 
„opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja powinna być aktualna oraz zgodna na dzień przedstawiania Etapu do 
odbioru z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz obowiązującymi, wewnętrznymi regulacjami 
Zamawiającego, które zostały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed przekazaniem Etapu do obioru, a 
także uwzględniać dokonane prawo opcji, wprowadzone na warunkach wskazanych w § 7 ust. 5 Umowy”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował treść §8 ust.6 Umowy. 
 
Pytanie 57 dotyczące treści § 9 ust. 3 w załączniku nr 3 do SWZ  

 
Zapis § 9 ust. 3 wzoru umowy stanowi, że „w ramach Etapu IV, Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć 
projekt dostosowania Systemu do wymagań NIK oraz wyniki Analizy Wdrożeniowej”. 

Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. 

Wnosimy o sprecyzowanie w umowie, o jakie dokładnie „wymagania NIK” chodzi.  
 
Odpowiedź: 
 
Wymagania NIK określa Umowa oraz OPZ z załącznikiem nr 1. 
 
Pytanie 58 dot. treści § 9 ust. 28 w załączniku nr 3 do SWZ  

Jak wynika z § 9 ust. 28 wzoru umowy „w ramach Etapu V Wdrożenia, po zakończeniu testów danego Modułu  i /lub 

Systemu, jak również po Uruchomieniu danego Modułu i/lub Systemu, Wykonawca może rozpocząć proces 

przeprowadzania szkoleń (Etap VI). Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkoleń reguluje OPZ oraz opracowany przez 

Wykonawcę plan szkoleń”. 

W punkcie 9 OPZ określono podejście do realizacji szkoleń. Jak wynika z punktu 9.1 OPZ Zamawiający wymaga 
przeprowadzenia szkoleń dla następującej liczby osób w ramach każdej z wymienionych w tym punkcie grup.  
Jedną z takich grup są Użytkownicy portalu pracowniczego w liczbie 1700 osób.  
Niemniej ani wzór umowy, ani OPZ nie zawiera żadnych dalszych regulacji w przedmiocie wymagań dotyczących 
przeprowadzenia tychże szkoleń, a ma to istotny wpływ na sporządzenie oferty z uwagi choćby na liczbę wskazanych 
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uczestników szkolenia, a także koszty szkolenia, które ponosi zgodnie z § 9 ust. 29 i 30 umowy.   
Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie warunków szkolenia dla przedmiotowej grupy we wzorze umowy, a w 
szczególności minimalnych czasów szkoleń, wymaganych umiejętności, organizacji szkoleń, podobnie jak to ma miejsce 
w wypadku pozostałych wskazanych w OPZ grup uczestników szkoleń.   
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający dokonał modyfikacji punktu 9 OPZ. 
 
Pytanie 59 dot. treści § 10 ust. 4 pkt 1) w załączniku nr 3 do SWZ  
 
Przedmiotowe postanowienie brzmi następująco:  
 
„W zależności od kategorii Wady, obowiązuje następujący Czas Naprawy dla: 

1) Błędu Krytycznego - 8 godzin zegarowych, liczonych od godziny Zgłoszenia.  

W przypadku, gdy Zgłoszenie zostało złożone w innym dniu niż Dzień Roboczy, Czas Naprawy, o którym 

mowa niniejszym punkcie liczony jest od godziny 8:00 pierwszego Dnia Roboczego, następującego po dniu 

Zgłoszenia. Czas Naprawy Błędu krytycznego może zostać wydłużony w przypadku dostarczenia Obejścia 

błędu. Obejście błędu może być zastosowane tylko za zgodą Zamawiającego, poprzez portal 

zgłoszeniowy”.  

Proponujemy dokonanie następującej zmiany: 
 
„W zależności od kategorii Wady, obowiązuje następujący Czas Naprawy dla: 

1) Błędu Krytycznego - 8 godzin zegarowych, liczonych od godziny Zgłoszenia. W przypadku gdy Zgłoszenie 

zostało złożone w innym dniu niż Dzień Roboczy lub w Dniu Roboczym poza Godzinami Roboczymi, Czas 

Naprawy, o którym mowa niniejszym punkcie, liczony jest od godziny 8:00 pierwszego Dnia Roboczego, 

następującego po dniu Zgłoszenia. Czas Naprawy Błędu krytycznego może zostać wydłużony w przypadku 

dostarczenia Obejścia błędu. Obejście błędu może być zastosowane tylko za zgodą Zamawiającego, poprzez 

portal zgłoszeniowy”.  

Jak wynika z definicji umownych, Godziny Robocze to godziny od 7.00 do 17.00 w Dni Robocze. Powyższa regulacja 
powinna uwzględniać swoiste okno czasowe, w postaci zdefiniowanych Godzin Roboczych, kiedy usługi nie są wszak 
świadczone, podobnie jak w dniach innych niż Dzień Roboczy.  
 
Zwraca się uwagę, że Godziny Robocze są respektowane także w okresie stabilizacji (zob. § 9 ust. 9  
i 10 wzoru umowy), jak się wydaje tym bardziej powinny być uwzględnione w ramach świadczeń gwarancyjnych oraz 
usług serwisowych.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 60 dot. treści § 10 ust. 5 w załączniku nr 3 do SWZ  
 
Przedmiotowe postanowienie brzmi następująco:  
 
„Do obliczania Czasu Naprawy nie stosuje się przepisu art. 111 Kodeksu Cywilnego. Czas Naprawy, o którym mowa w 
ust. 4 pkt 2 i 3 upływa o godzinie zegarowej Dnia Roboczego odpowiadającej godzinie zegarowej dokonania Zgłoszenia. 
W przypadku, gdy Zgłoszenie zostało dokonane w innym dniu niż Dzień Roboczy, Czas Naprawy, o którym mowa w ust. 4 
pkt 2 i 3 liczony jest od godziny 00:00 pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu Zgłoszenia. Wykonanie 
Obejścia w Czasie Naprawy (dla Błędu Krytycznego) przedłuża Czas Naprawy do 3 Dni Robocze, obliczanych w sposób, 
o którym mowa w zd. 1”. 
 
Proponujemy dokonanie następującej zmiany: 
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„Do obliczania Czasu Naprawy nie stosuje się przepisu art. 111 Kodeksu Cywilnego. Czas Naprawy, o którym mowa w 
ust. 4 pkt 2 i 3 upływa o godzinie zegarowej Dnia Roboczego odpowiadającej godzinie zegarowej dokonania Zgłoszenia. 
W przypadku gdy Zgłoszenie zostało dokonane w innym dniu niż Dzień Roboczy, Czas Naprawy, o którym mowa w ust. 4 
pkt 2 i 3 liczony jest od godziny 07:00 pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu Zgłoszenia. Wykonanie 
Obejścia w Czasie Naprawy (dla Błędu Krytycznego) przedłuża Czas Naprawy do 3 Dni Robocze, obliczanych w sposób, 
o którym mowa w zd. 1”. 
 
Jak wynika z definicji umownych, Godziny Robocze to godziny od 7.00 do 17.00 w Dni Robocze. Powyższa regulacja 
powinna uwzględniać swoiste okno czasowe, w postaci zdefiniowanych Godzin Roboczych, kiedy usługi nie są wszak 
świadczone, podobnie jak w dniach innych niż Dzień Roboczy.  
 
Zwraca się uwagę, że Godziny Robocze są respektowane także w okresie stabilizacji (zob. § 9 ust. 9  
i 10 wzoru umowy), jak się wydaje tym bardziej powinny być uwzględnione w ramach świadczeń gwarancyjnych oraz 
usług serwisowych.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 61 dot. treści § 10 ust. 6 w załączniku nr 3 do SWZ  
 
Jak wynika ze wskazanego postanowienia umowy:  
 
 „w zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do zasad świadczenia zobowiązań w ramach gwarancji stosuje się 
odpowiednio zasady przewidziane dla realizacji usługi Serwisu, określone w § 11 Umowy oraz Załączniku nr 7”. 
 
Proponujemy następującą zmianę: 
 
„w zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do zasad świadczenia zobowiązań w ramach gwarancji stosuje się 
odpowiednio zasady przewidziane dla realizacji usługi Serwisu, określone w § 11 Umowy oraz punktach od 3 do 23 
Załącznika nr 7”. 
 
Usługi serwisowe określone w Załączniku nr 7 do umowy mają szerszy zakres niż usługi gwarancyjne, a w szczególności 
obejmują również aktualizacje Systemu oraz pomoc techniczną online.  
 
Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. 
 
Tymczasem nie ma żadnego uzasadnienia, aby usługi serwisowe inne aniżeli związane z usuwaniem Wad, w tym 
aktualizacje Systemu czy pomoc techniczna online świadczone były nieodpłatnie  
w ramach udzielonej gwarancji, w przeciwnym wypadku ma to bezpośredni wpływ na sporządzenie oferty.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 62 dot. treści § 10 ust. 7 w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Zgodnie ze wskazanym postanowieniem:  
 
„Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w okresie trwania gwarancji Zamawiający 
upoważniony jest do wprowadzania samodzielnie lub poprzez wskazane przez Zamawiającego osoby trzecie dowolnych 
zmian w Systemie oraz innych Rezultatach Prac”. 
 
Wnosimy o następującą zmianę: 
 
„Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w okresie trwania gwarancji Zamawiający 
upoważniony jest do wprowadzania samodzielnie lub poprzez wskazane przez Zamawiającego osoby trzecie dowolnych 
zmian w Systemie oraz innych Rezultatach Prac,  
z wyłączeniem zmian w Oprogramowaniu Standardowym, chyba że Zamawiający uprawniony jest do dokonywania takich 
zmian na podstawie udzielonej mu licencji”.  
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Jak wynika z definicji umownej Oprogramowania Standardowego, jest to „oprogramowanie gotowe, dostarczone przez 
Wykonawcę tj. gotowe w dniu zawarcia Umowy, zawierające funkcjonalności opisane w Załączniku nr 1 do Umowy i 
dostosowane w wyniku realizacji Umowy na potrzeby Zamawiającego, składające się na System. W jego skład wchodzi 
również oprogramowanie infrastrukturalne dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 10 ppkt 2.3 OPZ”. 
 
Zwraca się uwagę, że po pierwsze zasady dokonywania zmian w Oprogramowaniu Standardowym powinny i są 
uregulowane w § 15 wzoru umowy, gdzie reguluje się prawa własności intelektualnej stron. Powyższa regulacja nie może 
modyfikować tychże postanowień umowy.  
 
Po drugie – Wykonawca nie może zagwarantować w umowie, że dowolne zmiany dokonywane przez Zamawiającego na 
własną rękę w oprogramowaniu osób trzecich, dostarczonym na podstawie licencji, nie spowoduje wygaśnięcia gwarancji 
udzielonej przez tego producenta oprogramowania.  
 
Po trzecie wreszcie Wykonawca nie może upoważnić Zamawiającego do dokonywania dowolnych zmian w 
oprogramowaniu osób trzecich, o ile sam nie został do tego upoważniony.  
 
W rezultacie zobowiązanie określone w rozważanym zapisie może być zaciągnięte przez Wykonawcę wyłącznie w 
stosunku do oprogramowania, którego jest twórcą i do którego posiada majątkowe prawa autorskie, a także wyłącznie gdy 
dokonywanie takich dowolnych zmian jest przewidziane w warunkach licencji udzielonej na Oprogramowanie 
Standardowe przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,  
a tak nie jest. Granice ingerencji Zamawiającego w Oprogramowanie Standardowe Wykonawcy określa art. 74 i 75 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych w obecnie obowiązującym brzmieniu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 63 dot. treści § 10 ust. 8 w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Zgodnie ze wskazanym postanowieniem:  
 
„Dokonywanie przez Zamawiającego samodzielnych działań dotyczących Systemu, a także ingerencji lub zmian 
w Systemie, w szczególności poprzez nieautoryzowane przez Wykonawcę modyfikowanie Systemu, nie wpływa na zakres 
uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji w odniesieniu do elementów Systemu, które zostały dostarczone 
oraz wdrożone przez Wykonawcę, w szczególności takie działania Zamawiającego nie powodują wygaśnięcia uprawnień z 
tytułu gwarancji. Wykonawca nie odpowiada za Wady jedynie w sytuacji, gdy wykaże, że wyłączną przyczyną powstania 
Wady jest dokonanie modyfikacji/zmian w Systemie, które zostały wykonane przez Zamawiającego,  
i modyfikacje te zostały wykonane niezgodnie z zasadami wiedzy programistycznej'/ zaleceniami Wykonawcy”. 
 
Wnosimy o następującą zmianę: 
 
„Dokonywanie przez Zamawiającego samodzielnych działań dotyczących Systemu, w granicach dopuszczalnych na 
podstawie udzielonej licencji, a także ingerencja lub zmiany w Systemie, w szczególności poprzez nieautoryzowane przez 
Wykonawcę modyfikowanie Systemu, nie wpływa na zakres uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji w 
odniesieniu do elementów Systemu, które zostały dostarczone oraz wdrożone przez Wykonawcę, w szczególności takie 
działania Zamawiającego nie powodują wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji. Wykonawca nie odpowiada za Wady 
jedynie, w sytuacji gdy wykaże, że wyłączną przyczyną powstania Wady jest dokonanie modyfikacji/zmian w Systemie, 
które zostały wykonane przez Zamawiającego, i modyfikacje te zostały wykonane niezgodnie z zasadami wiedzy 
programistycznej / zaleceniami Wykonawcy”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 64 dot. treści § 11 ust. 1 pkt 3) w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Jak wynika z § 11 ust. 1 wzoru umowy „Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego, przez 
okres 24 miesięcy od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, usług Serwisu Systemu, w 
ramach których Wykonawca zobowiązany jest w szczególności  do: […] 3) usuwania Wad w Systemie”. 
 
Zgodnie z definicją Oprogramowania standardowego jest to „oprogramowanie gotowe, dostarczone przez Wykonawcę tj. 
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gotowe w dniu zawarcia Umowy zawierające funkcjonalności opisane w Załączniku nr 1 do Umowy i  dostosowane w 
wyniku realizacji Umowy na potrzeby Zamawiającego, składające się na System. W jego skład wchodzi również 
oprogramowanie infrastrukturalne dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 10 ppkt 2.3 OPZ”. 
 
Umowa nie wyklucza potrzeby dostawy oprogramowania standardowego autorstwa osób trzecich (zob. pkt 10 ppkt 2.3 i 
2.4 OPZ.). 
 
Czy w takim wypadku wymaga się w ramach usługi serwisu usuwania wad także w oprogramowaniu standardowym 
autorstwa osób trzecich?  
 
Proponujemy zmianę:  
 
„Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy od daty podpisania 
przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, usług Serwisu Systemu, w ramach których Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności  do: […] 3) usuwania Wad  
w Systemie, z wyłączeniem Wad w Oprogramowaniu standardowym autorstwa osób trzecich”. 
 
Warunki licencyjne odnoszące się do danego oprogramowania mogą bowiem nie pozwalać na ingerencję w kod tego 
oprogramowania w celu usunięcia Wad.  
 
Odpowiedź: 
Tak, wymaga się w ramach usługi serwisu usuwania wad także w oprogramowaniu standardowym autorstwa osób 
trzecich. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 65 dot. treści § 15 ust. 2 w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Jak wynika z przedmiotowego postanowienia:  
 
„W zakresie Rezultatów Prac stanowiących Oprogramowanie standardowe, udzielenie licencji, o której mowa w ustępie 
powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:  

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 
Rezultatów Prac, a także wytworzenia ich egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 
2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Rezultatach 

Prac”. 
 
Zgodnie z definicją Oprogramowania standardowego jest to „oprogramowanie gotowe, dostarczone przez Wykonawcę tj. 
gotowe w dniu zawarcia Umowy zawierające funkcjonalności opisane w Załączniku nr 1 do Umowy i  dostosowane w 
wyniku realizacji Umowy na potrzeby Zamawiającego, składające się na System. W jego skład wchodzi również 
oprogramowanie infrastrukturalne dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 10 ppkt 2.3 OPZ”. 
 
Umowa nie wyklucza potrzeby dostawy oprogramowania standardowego autorstwa osób trzecich (zob. pkt 10 ppkt 2.3 i 
2.4 OPZ.). 
 
Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności 
wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do korzystania z programu 
komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego 
posiadanie”. 
 
Warunki dostarczonych licencji na oprogramowanie standardowe autorstwa osób trzecich mogą nie pozwalać na 
korzystanie z oprogramowania we wskazanych polach eksploatacji.  
 
Wnosimy zatem o następującą zmianę: 
 
„W zakresie Rezultatów Prac stanowiących Oprogramowanie standardowe, z wyłączeniem Oprogramowania 
standardowego autorstwa osób trzecich dostarczanego na odrębnych warunkach licencji, udzielenie licencji, o której 
mowa w ustępie powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:  
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1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 
Rezultatów Prac, a także wytworzenia ich egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Rezultatach 
Prac”. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
 
Pytanie 66 dot. treści § 15 ust. 2 pkt 2) w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Jak wynika z przedmiotowego postanowienia:  
 
„W zakresie Rezultatów Prac stanowiących Oprogramowanie standardowe, udzielenie licencji, o której mowa w ustępie 
powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:  

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 
Rezultatów Prac, a także wytworzenia ich egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Rezultatach 
Prac”. 

 
Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych „jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności 
wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do korzystania z programu 
komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego 
posiadanie”. 
 
Nie wyrażamy zgody na dalej idącą ingerencję w Oprogramowanie standardowe naszego autorstwa, aniżeli wynika to z 
wyżej powołanego przepisu prawa.  
 
Wnosimy zatem o następującą zmianę: 
 
„W zakresie Rezultatów Prac stanowiących Oprogramowanie standardowe, z wyłączeniem Oprogramowania 
standardowego autorstwa osób trzecich dostarczanego na odrębnych warunkach licencji, udzielenie licencji, o której 
mowa w ustępie powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:  

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 
Rezultatów Prac, a także wytworzenia ich egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Rezultatach 
Prac”. 

- w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania standardowego zgodnie z jego przeznaczeniem, 
w tym do poprawiania błędów”. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 
 
 
Pytanie 67 dot. treści § 15 ust. 5 w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Wnosimy o usunięcie z wzoru umowy postanowienia § 15 ust. 5 o następującej treści: 
 
„W przypadku, gdy do korzystania przez Zamawiającego z Systemu lub innych Rezultatów Prac w zakresie określonym w 
niniejszej Umowie oraz załącznikach, w tym w szczególności do wykonywania napraw Systemu / Serwisu Systemu przez 
Zamawiającego lub podmiot działający na zlecenie Zamawiającego niezbędne będzie udzielenie Zamawiającemu licencji 
na korzystanie z Systemu/Rezultatu Prac na polach eksploatacji innych niż wskazane w ust. 2 i 3, lub udzielenie 
Zamawiającemu dodatkowych informacji/wyjaśnień Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia licencji/ informacji/ 
wyjaśnień, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 16, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 Dni 
Roboczych”. 
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Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. 
 
Ponadto przedmiot umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia publicznego winien być zgodny ze złożoną ofertą.  
 
Wreszcie wskazana regulacja może być potraktowana jako obejście przepisów art. 454 i nast. PZP dotyczących 
ustawowych warunków zmiany umowy.  
 
W powyższych wypadkach w rachubę winna wchodzić zmiana umowy zgodnie z obowiązującym prawem lub zastrzeżone 
w umowie prawo opcji. Mowa tu wszak o okolicznościach niezależnych od stron umowy, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 
 
 
 Pytanie 68 dot. treści § 15 ust. 8 w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Zgodnie z przedmiotowym postanowieniem: 
 
„Wykonawca zapewnia, że licencja na korzystanie z oprogramowania będącego Rezultatem Prac udzielona przez 
Wykonawcę nie będzie zawierała ograniczeń polegających na tym, że dane oprogramowanie może być używane 
wyłączenie z innym oprogramowaniem lub może być wdrażane, serwisowane itp. wyłącznie przez określony podmiot lub 
grupę podmiotów”. 
 
Zwracamy się o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez „ograniczenie polegające na tym,  
że oprogramowanie może być używane wyłączenie z innym oprogramowaniem lub może być wdrażane, serwisowane itp. 
wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów”. 
 
Regulacja jest dla Wykonawcy niezrozumiała w obecnym brzmieniu.  
 
W szczególności – czy chodzi tutaj o używanie oprogramowania wyłącznie z innym oprogramowaniem w ogóle na 
zasadzie współdziałania, czy też chodzi o to, że oprogramowanie nie będzie samodzielnym, autonomicznym utworem? 
 
Ponadto – czy wdrażanie lub serwisowanie wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów dotyczy także 
Wykonawcy? Zwraca się uwagę na ograniczone uprawnienia do ingerencji w kod źródłowy oprogramowania, wynikające z 
art. 74 i 75 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający nie nabywa majątkowych praw autorskich do 
oprogramowania standardowego, a wyłącznie licencję na korzystanie z tego oprogramowania. Jest to licencja 
niewyłączna.  
 
Ze względu na powyższe w razie braku możliwości udzielenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących wskazanych wyżej 
wątpliwości wnosi się o usunięcie przedmiotowego postanowienia ze wzoru umowy. Wydaje się bowiem, że regulacja ta z 
założenia jest zbędna z uwagi na kwestie uregulowane już w wyżej przywołanych przepisach prawa.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. Zamawiający wprowadzając powyższy zapis oczekuje, że 
Wykonawca zapewni elastyczne rozwiązanie, które pozwoli Zamawiającemu na korzystanie z: 

1) usług różnych podmiotów trzecich 
2) Oprogramowania standardowego w powiązaniu z różnym oprogramowaniem współdziałającym. 

 
Pytanie 69 dot. treści § 15 ust. 13 w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Zgodnie z postanowieniem: 
 
„Niezależnie od postanowień ust. 12 powyżej, z chwilą przekazania lub udostępnienia Zamawiającemu Rezultatów Prac 
do momentu udzielenia Zamawiającemu licencji, o której mowa  
w ust. 12, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z Rezultatów Prac w zakresie  
i na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, z tym ograniczeniem, że Rezultaty Prac mogą być wykorzystywane 
jedynie na potrzeby testowania/wdrażania, bez wykorzystania produkcyjnego Rezultatów Prac”. 
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Zgodnie z definicją Oprogramowania standardowego jest to „oprogramowanie gotowe, dostarczone przez Wykonawcę tj. 
gotowe w dniu zawarcia Umowy zawierające funkcjonalności opisane w Załączniku nr 1 do Umowy i  dostosowane w 
wyniku realizacji Umowy na potrzeby Zamawiającego, składające się na System. W jego skład wchodzi również 
oprogramowanie infrastrukturalne dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 10 ppkt 2.3 OPZ”. 
 
Umowa nie wyklucza potrzeby dostawy oprogramowania standardowego autorstwa osób trzecich (zob. pkt 10 ppkt 2.3 i 
2.4 OPZ.). Licencje na to oprogramowanie mogą zawierać odrębne warunki producenta oprogramowania, a odpowiednie 
licencje mogą w ogóle nie być dostępne na rynku, w rezultacie pojawi się niemożliwość świadczenia umownego.  
 
W takim wypadku Wykonawca nie może zaciągnąć powyższego zobowiązania wobec  oprogramowania osób trzecich, 
dostarczanego w ramach umowy na odrębnej licencji. 
 
Ponadto na tym etapie nie powinno znajdować zastosowania wyłączenie prawa do wypowiedzenia licencji, o którym mowa 
w § 15 ust. 10 wzoru umowy.  
 
 
Wnosi się o zmianę: 
 
„Niezależnie od postanowień ust. 12 powyżej, z chwilą przekazania lub udostępnienia Zamawiającemu Rezultatów Prac 
do momentu udzielenia Zamawiającemu licencji, o której mowa  
w ust. 12, Wykonawca, z zastrzeżeniem dostarczanych licencji na Oprogramowanie standardowe autorstwa osób trzecich, 
udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z Rezultatów Prac w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym 
paragrafie, z tym ograniczeniem, że Rezultaty Prac mogą być wykorzystywane jedynie na potrzeby testowania/wdrażania, 
bez wykorzystania produkcyjnego Rezultatów Prac. W takim wypadku do takich udzielonych licencji nie stosuje się § 15 
ust. 10 umowy”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 
 
Pytanie 70 dot. treści § 15 ust. 14 w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Wnosimy o usunięcie z wzoru umowy postanowienia § 15 ust. 14 o następującej treści: 
 
„W sytuacji, gdy w wyniku realizacji Umowy Wykonawca przekazuje Rezultaty Prac wykonane przez osoby trzecie, 
w stosunku do których Wykonawca nie jest upoważniony do udzielania licencji - Wykonawca zobowiązuje się do 
zapewnienia, że producent danego Rezultatu Prac udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z takiego Rezultatu Prac 
na zasadach oraz warunkach nie mniej korzystnych niż opisane w ustępach 2- 9 niniejszego paragrafu. W sytuacji, gdy w 
wyniku realizacji Umowy Wykonawca przekazuje Rezultaty Prac wykonane przez osoby trzecie, w stosunku do których 
Wykonawca jest upoważniony do udzielania licencji Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu licencji na 
korzystanie z takiego Rezultatu Prac na zasadach oraz warunkach nie mniej korzystnych niż opisane w ustępach 2 - 9 
niniejszego paragrafu”. 
 
Mając na uwadze obecne brzmienie licencji umownej, Wykonawca nie może zaciągnąć powyższego zobowiązania wobec 
oprogramowania osób trzecich dostarczanego w ramach umowy na odrębnej licencji. Wykonawca może jedynie dołożyć 
starań w tym zakresie, nie można jednak wykluczyć, że ze względu na wymagania licencyjne wynikające z umowy 
świadczenie okaże się niemożliwe.  
 
Wnosi się ewentualnie o następującą zmianę: 
 
„W sytuacji, gdy w wyniku realizacji Umowy Wykonawca przekazuje Rezultaty Prac wykonane przez osoby trzecie, 
w stosunku do których Wykonawca nie jest upoważniony do udzielania licencji - Wykonawca dołoży starań, aby w miarę 
możności zapewnić, że producent danego Rezultatu Prac udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z takiego 
Rezultatu Prac na zasadach oraz warunkach nie mniej korzystnych niż opisane w ustępach 2- 9 niniejszego paragrafu. W 
sytuacji gdy w wyniku realizacji Umowy Wykonawca przekazuje Rezultaty Prac wykonane przez osoby trzecie, w stosunku 
do których Wykonawca jest upoważniony do udzielania licencji, Wykonawca dołoży starań, aby  
w miarę możności zapewnić udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z takiego Rezultatu Prac na zasadach oraz 
warunkach nie mniej korzystnych niż opisane w ustępach 2 - 9 niniejszego paragrafu”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 
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Pytanie 71 dot. treści § 15 ust. 16 w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Zgodnie z przedmiotowym postanowieniem: 
 
„W przypadku licencji na korzystanie z Rezultatów Prac osób trzecich, gdy podmiot udzielający licencji utraci prawa 
niezbędne do zapewnienia Zamawiającemu możliwości korzystania z  Rezultatu Prac przez okres obowiązywania umowy 
licencyjnej,  to Wykonawca w ramach otrzymanego z tytułu niniejszej Umowy wynagrodzenia dostarczy i wdroży zamienne 
Rezultaty Prac”. 
 
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich uprawnionych do udzielenia licencji na 
dzień jej dostarczenia. Ryzyko w tym zakresie ponosi Zamawiający, skoro Wykonawca należycie wykonał świadczenie 
umowne. 
 
Ponadto utrata takich uprawnień przez Wykonawcę wcale nie musi oznaczać, że udzielona zgodnie z prawem licencja 
wygasła.  
 
Wnosimy o następującą zmianę: 
 
 „W przypadku licencji na korzystanie z Rezultatów Prac osób trzecich, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego 
stronie utraci uprawnienia do udzielenia licencji w imieniu tychże osób trzecich, a udzielona licencja w związku z tym 
wygaśnie, Wykonawca w ramach otrzymanego z tytułu niniejszej Umowy wynagrodzenia dostarczy i wdroży zamienne 
Rezultaty Prac”; 
 
względnie o usunięcie przedmiotowego postanowienia z wzoru umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę, jednocześnie informuje o dokonaniu modyfikacji § 15 ust. 16 
Umowy. 
 
Pytanie 72 dot. treści § 15 ust. 18 w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Wnosimy o usunięcie z wzoru umowy postanowienia § 15 ust. 5 o następującej treści: 
 
„Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Wykonawca zezwala również Zamawiającemu na korzystanie z 
wiedzy technicznej i innej, zawartej w przekazanych Zamawiającemu Rezultatach Prac w celu korzystania, utrzymywania 
oraz rozwijania Systemu na potrzeby Zamawiającego przez Zamawiającego oraz podmioty działające na zlecenie 
Zamawiającego, jak również na potrzeby przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, mających 
na celu wybór wykonawców, którzy dokonają modyfikacji Systemu lub utrzymania Systemu”. 
 
Prosimy o sprecyzowanie, o jaką konkretnie wiedzę techniczną „i inną” chodzi oraz jakie okoliczności uzasadniają 
pozyskanie przez Zamawiającego tej wiedzy w związku z prowadzoną działalnością statutową. Zwraca się uwagę, że 
dostawa licencji jest przedmiotem zamówienia publicznego i następuje za wynagrodzeniem.   
 
Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. 
 
Nie sposób zaprzeczyć, że pozostała własność intelektualna podlega również ochronie na postawie przepisów prawa, a w 
szczególności na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 
508). Wiedza taka udostępniana jest na przykład na podstawie udzielanej licencji oraz co do zasady za wynagrodzeniem. 
Przepisy dotyczące udzielenia zamówień publicznych dotyczą także umów odpłatnych.  
 
W świetle powyższego dopóki Zamawiający nie sprecyzuje przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie na potrzeby 
sporządzanej oferty, potrzeby Zamawiającego winny zostać tutaj całkowicie zaspokojone w zakresie udzielonych licencji 
lub przenoszonych majątkowych praw autorskich do Rezultatów Prac mających przymiot Utworu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie ust. 18 § 15, jednocześnie wyjaśnia, że nie prawidłowym jest utożsamienie 
Wykonawcy tylko z właścicielem praw do Oprogramowania standardowego dla systemu klasy ERP. Wykonawcą umowy 
może być również tzw. „integrator” lub partner firmy posiadającej oprogramowanie klasy ERP. Zamawiający do części 
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Rezultatów Prac zapewnił sobie licencje a do części prawo własności opisując to w § 15 Umowy. 
 
Pytanie 73 dot. treści § 15 ust. 20 w załączniku nr 3 do SWZ 
 
Zgodnie z przedmiotowym postanowieniem: 
 
„Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, w przypadku, gdy brak, utrata lub ograniczenie praw Wykonawcy 
w odniesieniu do Rezultatów Prac spowoduje brak, utratę lub ograniczenie prawa Zamawiającego do Rezultatów Prac, w 
całości lub w jakimkolwiek zakresie, to Wykonawca nabędzie na własny koszt takie prawo na rzecz Zamawiającego lub 
według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni części Rezultatów Prac naruszające prawa osób trzecich, pod 
warunkiem, że ich modyfikacja lub wymiana nie zaszkodzi funkcjonowaniu Systemu, ani nie zmniejszy jego 
funkcjonalności”. 
 
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wymienione powyżej zdarzenia na zasadzie ryzyka, a zgodzi się 
przyjąć taką odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy. W pozostałym zakresie ryzyko ponosi Zamawiający, skoro 
Wykonawca należycie wykonał świadczenie umowne. 
 
Wnosimy o następującą zmianę: 
 
„Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, w przypadku gdy brak, utrata lub ograniczenie praw Wykonawcy w 
odniesieniu do Rezultatów Prac nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i spowoduje brak, utratę lub 
ograniczenie prawa Zamawiającego do Rezultatów Prac, w całości lub w jakimkolwiek zakresie, to Wykonawca nabędzie 
na własny koszt takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni części 
Rezultatów Prac naruszające prawa osób trzecich, pod warunkiem, że ich modyfikacja lub wymiana nie zaszkodzi 
funkcjonowaniu Systemu ani nie zmniejszy jego funkcjonalności”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 
 
Pytanie 74 dot. treści § 15 ust. 25 w załączniku nr 3 do SWZ 

Wnosimy o usunięcie przedmiotowego postanowienia ze wzoru umowy: 

„Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym Załączników do niej, nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Strony modyfikują art. 75 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w ten sposób, że kopia zapasowa Rezultatu Prac (w tym 
Systemu) stworzona przez Zamawiającego może być używana równocześnie z danym Rezultatem Prac (w tym z 
Systemem)”. 

Jeśli chodzi o zdanie pierwsze zapisu, nie wprowadza on żadnego novum w stosunku do przepisu art. 75 ust. 1 do 3 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a więc stanowi zbędną treść, powielając jedynie 
regulacje ustawowe.  
Natomiast co się tyczy zdania drugiego, dokonana zmiana jest nieważna, bowiem przepisy art. 75 ust. 2 i 3 ww. ustawy 
mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co wynika wprost z art. 76 tejże ustawy, zgodnie z którą postanowienia umów 
sprzeczne z art. 75 ust. 2 i 3 są nieważne.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 
 
Pytanie 75 dot. treści § 15 ust. 27 w załączniku nr 3 do SWZ 

Zgodnie z postanowieniem: 
 
„Wykonawca może wypowiedzieć licencję w  przypadku, w którym Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i 
naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha ich naruszenia mimo wezwania 
Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. Wezwanie musi być 
wystosowane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie 
uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i 
precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji 
wynosi 1 (słownie: jeden) rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia Zamawiający nie 
jest uprawniony do naruszania warunków licencji”. 
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Przedmiotowe postanowienie wprowadza nadmierny rygoryzm odnośnie uprawnienia do wypowiedzenia licencji, a także w 
sposób nieuzasadniony utrudnia skorzystanie z tego prawa przez Wykonawcę w rozsądnym terminie. 
 
Zdaniem Wykonawcy ma tu miejsce naruszenie zasady wynikającej z art. 16 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający 
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”. Utrudnia się bowiem w sposób nieuzasadniony realizację prawa 
Wykonawcy do uzyskania i wykonania udzielonego zamówienia, wprowadzając warunki umowy niemające uzasadnienia z 
uwagi na przedmiot udzielanego zamówienia.  
 
Wnosimy zatem o następującą zmianę: 
 
„Wykonawca może wypowiedzieć licencję w przypadku, w którym Zamawiający naruszy warunki udzielonej licencji lub 
prawa autorskie przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha ich naruszenia mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia 
mu w tym celu odpowiedniego terminu. Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W 
przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji wynosi 1 (słownie: jeden) rok, ze skutkiem 
na koniec roku kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia Zamawiający nie jest uprawniony do naruszania warunków 
licencji pod rygorem nabycia przez Wykonawcę w takim wypadku prawa do wypowiedzenia licencji w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia przez Wykonawcę wiedzy o dalszym naruszeniu warunków licencji lub praw autorskich przysługujących 
Wykonawcy”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 
 
Pytanie 76 dot. treści § 16 ust. 13 w załączniku nr 3 do SWZ 

Postanowienie umowy stanowi, że: 
 
„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiększone) w 
wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny 
Urząd Statystyczny - dalej jako: „wskaźnik GUS” - za poprzedni rok kalendarzowy”. 
 
Zwracamy się o wskazanie podstawy prawnej uprawniającej Zamawiającego do zmniejszania wynagrodzenia Wykonawcy 
w stosunku do ceny podanej w ofercie uznanej za najkorzystniejszą. 
 
Takiej podstawy nie może stanowić art. 440 w zw. z art. 439 PZP, bowiem zmiana wysokości wynagrodzenia w tym 
wypadku dopuszczalna jest wyłącznie w wypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, a nie wskaźnika ogłaszanego przez Prezesa GUS.  
 
W zaistniałym stanie rzeczy wnioskujemy o następującą zmianę postanowienia: 
„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zmienione odpowiednio do zmiany wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny - dalej jako: „wskaźnik GUS” - za 
poprzedni rok kalendarzowy”. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. Zamawiający informuje, że zmiana wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny stanowi zmianę cen materiałów lub 
kosztów, o której mowa w art. 439 ust. 2 pkt 1 ustawy i zwraca uwagę, że zmiana ta musi mieć wpływ na wykonanie 
Umowy (§ 16 ust. 15 Załącznika Nr 3 do SWZ). 
 
 
Pytanie 77 dot. treści § 17 ust. 4 pkt 3) w załączniku nr 3 do SWZ 

Zgodnie ze wskazaną regulacją: 

„Jeżeli w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zamawiający wskaże, iż odstąpienie ma skutek wyłącznie do części 

Umowy: […] 3) Zamawiający nabędzie prawa do wszelkich zatrzymanych Rezultatów Prac, również tych nieukończonych, 

w tym nabędzie uprawnienia wynikające z gwarancji (§ 10 Umowy), z licencji oraz z innych praw własności intelektualnej 

(§ 15 Umowy), w ramach wynagrodzenia wskazanego w pkt 2”. 
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Opisany wyżej zakres nabytych praw został ujęty w sposób zbyt ogólny. Przepis winien w sposób bardziej precyzyjny 

nawiązywać do pozostałych postanowień umowy. Stosowna regulacja znajduje się w § 17 ust. 5 umowy, która określa, 

jakie prawa nie wygasają w razie odstąpienia od umowy. Powielanie tej regulacji w niniejszym postanowieniu w tym 

wypadku uznać należy za zbędne, a o wiele bardziej sensownym rozwiązaniem jest odesłanie do tejże regulacji, która 

wszak odnosi się do nadmienionych tutaj kwestii.   

Wnosimy zatem o następującą zmianę:  

„Jeżeli w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zamawiający wskaże, iż odstąpienie ma skutek wyłącznie do części 

Umowy: […] 3) Zamawiający nabędzie prawa do wszelkich zatrzymanych Rezultatów Prac, również tych nieukończonych, 

na warunkach określonych w § 7 ust. 5 Umowy, w ramach wynagrodzenia wskazanego w pkt 2”.\ 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 78 dot. treści § 17 ust. 7 pkt 3) w załączniku nr 3 do SWZ 

Zgodnie ze wskazaną regulacją: 

„Zamawiający uprawniony jest ponadto do odstąpienia od niniejszej Umowy, do czasu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniżej opisanych okoliczności: [..] 3) kiedy po trzecim zgłoszeniu 

do odbioru, przedmiot odbioru (dany Etap) jest niezgodny z Umową i nie zostanie odebrany przez Zamawiającego”. 

Opisana wyżej przesłanka odstąpienia od umowy została ujęta w sposób zbyt ogólny. Zamawiający nie powinien być 

uprawniony do odstąpienia od umowy, w wypadku gdy po trzecim zgłoszeniu do odbioru przedmiot odbioru (dany Etap) 

jest niezgodny z Umową z innych przyczyn aniżeli przy poprzednich zgłoszeniach do odbioru. Okoliczności takie wcale nie 

muszą wynikać z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ale na przykład także z uwagi na specyficzne 

wymagania Zamawiającego, wynikające z dokonanych w toku wdrożenia zmian.  

Wnosimy zatem o następującą zmianę: 

 „Zamawiający uprawniony jest ponadto do odstąpienia od niniejszej Umowy, do czasu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniżej opisanych okoliczności: [..] 3) kiedy po trzecim zgłoszeniu 

do odbioru, przedmiot odbioru (dany Etap) jest niezgodny z Umową i nie zostanie odebrany przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”; 

względnie wnosimy o usunięcie tejże podstawy odstąpienia od umowy ze wzoru umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 79 dot. treści § 17 ust. 7 pkt 4) w załączniku nr 3 do SWZ 

Zgodnie ze wskazaną regulacją: 

„Zamawiający uprawniony jest ponadto do odstąpienia od niniejszej Umowy, do czasu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniżej opisanych okoliczności: [..] 4) w razie nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę powodującego utratę danych Zamawiającego lub poważne ryzyko utraty tych 

danych”.   

Opisana wyżej przesłanka odstąpienia od umowy została ujęta w sposób zbyt ogólny. Zamawiający nie powinien być 

uprawniony do odstąpienia od umowy, w wypadku gdy na skutek utraty danych nie poniósł żadnej szkody, w 

szczególności gdy utrata danych nie jest istotna z punktu widzenia przedmiotu umowy.  
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Wnosimy zatem o następującą zmianę:  

„Zamawiający uprawniony jest ponadto do odstąpienia od niniejszej Umowy, do czasu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniżej opisanych okoliczności: [..] 4) w razie nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę powodującego utratę danych Zamawiającego, w wyniku której Zamawiający poniósł 

szkodę, a szkoda ta nie została naprawiona przez Wykonawcę”.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 80  dot. treści § 17 ust. 7 pkt 5) w załączniku nr 3 do SWZ 

Zgodnie ze wskazaną regulacją: 

„Zamawiający uprawniony jest ponadto do odstąpienia od niniejszej Umowy, do czasu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniżej opisanych okoliczności: [..] 5) w razie naruszenia 

zobowiązań Wykonawcy opisanych w §18 Umowy (Poufność)”.   

Opisana wyżej przesłanka odstąpienia od umowy została ujęta w sposób zbyt ogólny. Zamawiający nie powinien być 

uprawniony do odstąpienia od umowy, w wypadku gdy naruszenie zobowiązań nie jest istotne, a w szczególności gdy 

Zamawiający nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody. Kompleksowe regulacje § 18, a przede wszystkim postanowienia 

odrębnej umowy o zachowaniu poufności przewidują wszak szereg zobowiązań, które nie są tak kluczowe, aby w każdym 

przypadku przyjąć, że mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem umowy, w stopniu dającym podstawę do 

odstąpienia od umowy.  

Wnosimy zatem o następującą zmianę:  

„Zamawiający uprawniony jest ponadto do odstąpienia od niniejszej Umowy, do czasu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniżej opisanych okoliczności: [..] 5) w razie rażącego naruszenia 

zobowiązań Wykonawcy opisanych w §18 Umowy (Poufność), w szczególności gdy wskutek naruszenia Zamawiający 

poniósł szkodę, a szkoda ta nie została naprawiona przez Wykonawcę”.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 81 dot. treści § 17 ust. 7 pkt 6) w załączniku nr 3 do SWZ 

Zgodnie ze wskazaną regulacją: 

„Zamawiający uprawniony jest ponadto do odstąpienia od niniejszej Umowy, do czasu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniżej opisanych okoliczności: [..] 6) w razie naruszenia 

zobowiązań Wykonawcy opisanych w §19 Umowy (Ochrona danych osobowych)”.   

Opisana wyżej przesłanka odstąpienia od umowy została ujęta w sposób zbyt ogólny. Zamawiający nie powinien być 

uprawniony do odstąpienia od umowy, w wypadku gdy naruszenie zobowiązań nie jest istotne, a w szczególności gdy 

Zamawiający nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody. Kompleksowe regulacje § 19, a przede wszystkim postanowienia 

odrębnej umowy o powierzeniu danych do przetwarzania przewidują wszak szereg zobowiązań, które nie są tak kluczowe, 

aby w każdym przypadku przyjąć, że mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem umowy, w stopniu dającym 

podstawę do odstąpienia od umowy. 

Wnosimy zatem o następującą zmianę:  

„Zamawiający uprawniony jest ponadto do odstąpienia od niniejszej Umowy, do czasu podpisania Protokołu Odbioru 
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Końcowego, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniżej opisanych okoliczności: [..] 6) w razie rażącego naruszenia 

zobowiązań Wykonawcy opisanych w §19 Umowy (Ochrona danych osobowych), w szczególności gdy wskutek 

naruszenia Zamawiający poniósł szkodę, a szkoda ta nie została naprawiona przez Wykonawcę”.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 82 dotyczące treści § 17 ust. 7 pkt 7) w załączniku nr 3 do SWZ 

Zgodnie ze wskazaną regulacją: 

„Zamawiający uprawniony jest ponadto do odstąpienia od niniejszej Umowy, do czasu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniżej opisanych okoliczności: [..] 7) innych wskazanych w treści 

Umowy, które uprawniają do odstąpienia od Umowy, za uprzednim wezwaniem Wykonawcy na piśmie do usunięcia 

wskazanych w danym postanowieniu naruszeń, w terminie nie krótszym niż 7 dni, chyba że z danego postanowienia 

wynika inny termin”  

Opisana wyżej przesłanka odstąpienia od umowy została ujęta w sposób zbyt ogólny.  

Zwracamy się o wyjaśnienie, czy w szczególności zapisy umowy: 

 § 2 ust. 7,  

 § 14 ust. 11, 

 § 23 ust. 2 pkt 5),  

stanowią „inne okoliczności” uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie powołanego wyżej przepisu. 

Ponadto zwracamy się o wyjaśnienie, czy w wypadku powołanego wyżej zapisu za „inne okoliczności” uprawniające 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy należy także uważać pozostałe podstawy odstąpienia wymienione w § 17 

umowy, skoro przedmiotowa regulacja tych podstaw nie wyklucza.  

Takie rozwiązanie wydaje się niedopuszczalne ze względu na wymóg precyzyjnego określenia przesłanek uprawniających 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy, jak też zakazu dokonywania rozszerzającej wykładni tych z założenia 

wyjątkowych przepisów, podobnie jak to ma miejsce w wypadku podstaw uprawniających do odstąpienia od umowy 

wskazanych w art. 456 PZP.  

Jeśli takie jednak jest zamierzenie Zamawiającego, zdaniem Wykonawcy ma tu miejsce naruszenie zasady wynikającej z 

art. 16 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 

sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”. Utrudnia się bowiem w 

sposób nieuzasadniony realizację prawa Wykonawcy do uzyskania i wykonania udzielonego zamówienia, wprowadzając 

warunki umowy niemające uzasadnienia z uwagi na przedmiot udzielanego zamówienia.  

Z uwagi na powyższe wnosi się o usunięcie przedmiotowego zapisu z wzoru umowy, względnie wnosi się o wprowadzenie 

następującej zmiany: 

 „Zamawiający uprawniony jest ponadto do odstąpienia od niniejszej Umowy, do czasu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniżej opisanych okoliczności: [..] 4) innych wskazanych w treści 

Umowy, które uprawniają do odstąpienia od Umowy, z wyłączeniem pozostałych okoliczności wskazanych w § 17 Umowy, 

za uprzednim wezwaniem Wykonawcy na piśmie do usunięcia wskazanych w danym postanowieniu naruszeń, w terminie 

nie krótszym niż 7 dni, chyba że z danego postanowienia wynika inny termin”.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w szczególności zapisy umowy: 

 § 2 ust. 7,  

 § 14 ust. 11, 

 § 23 ust. 2 pkt 5),  

stanowią „inne okoliczności” uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie powołanego wyżej przepisu. 

 
Pytanie 83 dot. treści § 17 ust. 9 w załączniku nr 3 do SWZ 

Jak wynika z przedmiotowego postanowienia: 
  
„Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po zakończeniu Etapu I Umowy w zakresie realizacji pozostałej 
części Umowy, za zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy za uprzednio odebrany Etap I bez uwag. Niniejsze 
uprawnienie może zostać wykonane nie później niż w terminie 20 Dni Roboczych od momentu podpisania Protokołu 
Odbioru bez uwag dotyczącego I Etapu Umowy. W zakresie rozliczeń Stron stosuje się postanowienia ust. 4 pkt 2-3 
niniejszego paragrafu”. 

Zwraca się uwagę, że niniejsza regulacja winna być traktowana jako regulacja szczególna wobec § 17 ust. 4 pkt 2 – 3 

umowy, gdyż w tym wypadku zapłata wynagrodzenia za etap I winna nastąpić w każdym wypadku, a nie według wyboru 

Zamawiającego.  

W takim stanie rzeczy wnosimy o doprecyzowanie regulacji w następujący sposób:  

„Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po zakończeniu i odebraniu Etapu I Umowy w zakresie realizacji 

pozostałej części Umowy, za zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy za uprzednio odebrany Etap I bez uwag. 

Niniejsze uprawnienie może zostać wykonane nie później niż w terminie 20 Dni Roboczych od momentu podpisania 

Protokołu Odbioru bez uwag dotyczącego I Etapu Umowy. W zakresie rozliczeń Stron stosuje się postanowienia ust. 4 pkt 

2-3 niniejszego paragrafu, przy czym Zamawiający w tym wypadku zobowiązany jest do zatrzymania wszystkich 

odebranych Rezultatów Prac Etapu I Umowy za zapłatą umówionego wynagrodzenia”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 84 dot. treści § 17 ust. 10 w załączniku nr 3 do SWZ 

Jak wynika z przedmiotowego postanowienia: 
  
„Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po zakończeniu któregokolwiek z Etapów  
II-IV, w zakresie pozostałej części Umowy, za zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy za uprzednio odebrane 
Etapy bez uwag, w razie jeżeli wdrożenie Systemu u Zamawiającego okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione lub 
będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów wyższych niż 20% łącznego wynagrodzenia wskazanego w Umowie 
najpóźniej w okresie kolejnych dwóch lat po planowanym zakończeniu Umowy. Zamawiający niniejsze uprawnienie może 
wykonać w terminie 20 Dni Roboczych od momentu podpisania Protokołu Odbioru danego Etapu bez uwag i nie później 
niż do momentu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W zakresie rozliczeń stosuje się postanowienia ust. 4 pkt 2-3 
niniejszego paragrafu”. 

Zwraca się uwagę, że niniejsza regulacja winna być traktowana jako regulacja szczególna wobec § 17 ust. 4 pkt 2 – 3 

umowy, gdyż w tym wypadku zapłata wynagrodzenia za etapy II-IV winna nastąpić w każdym wypadku, a nie według 

wyboru Zamawiającego.  

W tym wypadku dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z § 16 ust. 3 umowy „płatność wynagrodzenia za Etapy I-III i IV 
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nastąpi po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru odpowiednio Etapu III oraz Etapu IV”, a w rezultacie Etap I i II 

zgodnie z Umową nie muszą podlegać odrębnym odbiorom, a odbierane będą w normalnym toku wdrożenia dopiero 

łącznie z Etapem III Wdrożenia.  

Rozstrzygające znaczenie dla skorzystania z uprawnienia do odstąpienia winno być nie tylko zakończenie etapu, ale i 

przystąpienie do odbioru danego etapu oraz dokonanie tego odbioru.  

Wreszcie nie wyrażamy zgody na realizację z tego uprawnienia aż do chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, 

ponieważ moment od odebrania etapu IV umowy może dzielić wiele miesięcy intensywnych i nierozliczonych jeszcze prac 

na Etapie V – VIII umowy, za które nie przewiduje się tutaj zapłaty należnego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że 

zgodnie z § 16 ust. 4 Umowy „Płatność za Wynagrodzenie za etapy V-VIII nastąpi po podpisaniu przez Strony Protokołu 

Odbioru Końcowego”. Terminem granicznym uprawnienia winno być tutaj zatem wyłącznie 20 Dni Roboczych od 

momentu podpisania Protokołu Odbioru danego Etapu II-IV bez uwag. 

W takim stanie rzeczy wnosi się o wprowadzenie następujących zmian:  

„Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po zakończeniu i odebraniu któregokolwiek z Etapów II-IV, w 
zakresie pozostałej części Umowy, za zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy za uprzednio odebrane Etapy bez 
uwag, w razie jeżeli po wykonaniu danego etapu wdrożenie Systemu u Zamawiającego okaże się niemożliwe lub 
znacząco utrudnione, lub będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów wyższych niż 20% łącznego wynagrodzenia 
wskazanego w Umowie najpóźniej w okresie kolejnych dwóch lat po planowanym zakończeniu Umowy. Zamawiający 
niniejsze uprawnienie może wykonać w terminie 20 Dni Roboczych od momentu podpisania Protokołu Odbioru danego 
Etapu II-IV bez uwag. W zakresie rozliczeń stosuje się postanowienia ust. 4 pkt 2-3 niniejszego paragrafu, przy czym 
Zamawiający w tym wypadku zobowiązany jest do zatrzymania wszystkich odebranych Rezultatów Prac odebranego 
Etapu Umowy za zapłatą umówionego wynagrodzenia”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 85 dot. treści § 17 ust. 11 w załączniku nr 3 do SWZ 

Jak wynika z przedmiotowego postanowienia: 
  
„W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie wykonywał obowiązków wynikających z Umowy lub będzie wykonywał je 
nienależycie, co będzie miało istotny wpływ na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
w zakresie dotrzymywania terminów wskazanych w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do wezwania 
Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności do wykonania takiego zobowiązania, określając zakres działań, 
których oczekuje od Zamawiającego i które są mu niezbędne do wykonywania Umowy i wyznaczenia Zamawiającemu 
odpowiedniego terminu, nie krótszego jednak niż 30 dni, umożliwiającego wykonania takich działań. Po bezskutecznym 
upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może wstrzymać się od wykonania Umowy i 
wyznaczyć na piśmie pod rygorem nieważności dodatkowy termin, nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli po upływie drugiego z 
terminów Zamawiający nadal nie współdziała z Wykonawcą, Wykonawca może odstąpić do Umowy, co modyfikuje art. 
640 Kodeksu cywilnego”. 
 
Wnosi się o usunięcie przedmiotowego postanowienia z wzoru umowy, ponieważ regulacja art. 640 Kodeksu Cywilnego 
pozostaje tutaj wystarczająca i adekwatna do przedmiotu zamówienia.  
 
Przedmiotowe postanowienie wprowadza nadmierny rygoryzm odnośnie uprawnienia do odstąpienia od umowy przy 
braku współdziałania ze strony Zamawiającego, a także w sposób nieuzasadniony utrudnia skorzystanie z tego prawa w 
rozsądnym terminie przez Wykonawcę. 
 
Zdaniem Wykonawcy ma tu miejsce naruszenie zasady wynikającej z art. 16 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający 
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:  
1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”. Utrudnia się bowiem w sposób 
nieuzasadniony realizację prawa Wykonawcy do uzyskania i wykonania udzielonego zamówienia, wprowadzając warunki 
umowy niemające uzasadnienia z uwagi na przedmiot udzielanego zamówienia.  
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Ewentualnie wnosi się o dokonanie następujących zmian: 
 
„W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie wykonywał obowiązków wynikających z Umowy lub będzie wykonywał je 
nienależycie, co będzie miało istotny wpływ na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
w zakresie dotrzymywania terminów wskazanych w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do wezwania 
Zamawiającego na piśmie do wykonania takiego zobowiązania w wyznaczonym terminie, określając zakres działań, 
których oczekuje od Zamawiającego i które są mu niezbędne do wykonywania Umowy. Po bezskutecznym upływie 
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może odstąpić do Umowy”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 86 dot. treści § 17 ust. 12 w załączniku nr 3 do SWZ 

Jak wynika z przedmiotowego postanowienia: 
 
„Jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 dni z zapłatą wymagalnej faktury z tytułu realizacji Umowy, 
Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania, do zapłaty zaległych 
kwot w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje przepisy o odstąpieniu od 
umowy w razie zwłoki dłużnika. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Wykonawcy, jeżeli Zamawiający złożył 
oświadczenie o potrąceniu roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia z własnymi roszczeniami względem 
Wykonawcy, np. roszczeniami o zapłatę kar umownych”.  
 
Przedmiotowe postanowienie wprowadza nadmierny rygoryzm odnośnie uprawnienia do odstąpienia od umowy przy 
braku świadczenia wzajemnego, a także w sposób nieuzasadniony utrudnia skorzystanie z tego prawa w rozsądnym 
terminie przez Wykonawcę. 
 
Zdaniem Wykonawcy ma tu miejsce naruszenie zasady wynikającej z art. 16 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający 
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”. Utrudnia się bowiem w sposób nieuzasadniony realizację prawa 
Wykonawcy do uzyskania i wykonania udzielonego zamówienia, wprowadzając warunki umowy niemające uzasadnienia z 
uwagi na przedmiot udzielanego zamówienia.  
 
Nie ma wreszcie żadnych podstaw, aby wiązać tutaj zastrzeżone umowne prawo do odstąpienia od umowy z 
uprawnieniem którejkolwiek ze stron do potrącenia wierzytelności.  
 
Zważywszy na odległe terminy płatności częściowych zastrzeżonych w umowie, brak zaliczkowania prac, a także fakt, że 
regulacja dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający jest już wszak dłużnikiem wymagalnej należności, wnosi się o dokonanie 
następujących zmian: 
 
„Jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 dni z zapłatą wymagalnej faktury z tytułu realizacji Umowy, 
Wykonawca wezwie Zamawiającego w formie pisemnej do zapłaty zaległych kwot w terminie nie krótszym niż 30 dni od 
daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca będzie uprawniony do 
odstąpienia od Umowy”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 87 dotyczące treści § 17 ust. 14 pkt 1) w załączniku nr 3 do SWZ 

Zgodnie ze wskazaną regulacją: 
 
„Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, przez okres świadczenia usług Serwisu Zamawiający 
upoważniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy w zakresie zobowiązań wynikających z usług 
dotyczących Serwisu, z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją w szczególności którąkolwiek z poniżej 
opisanych okoliczności: 1) zwłoki Wykonawcy w Czasie Naprawy Wady przekraczające trzykrotność gwarantowanego 
Czasu Naprawy w okresie Serwisu lub co najmniej trzech przypadków w danym miesiącu kalendarzowym jakiegokolwiek 
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przekroczenia Czasu Naprawy w okresie Serwisu”.   
 
Zgodnie z art. 433 PZP „Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 1) odpowiedzialności wykonawcy za 
opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”.  
 
W wypadku Błędów Krytycznych, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na zastosowanie obejścia, usunięcie pewnych 
Błędów może okazać się niemożliwe z przyczyn technicznych lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  
 
Wnosimy o wprowadzenie następującej zmiany: 
 
„Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, przez okres świadczenia usług Serwisu Zamawiający 
upoważniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy w zakresie zobowiązań wynikających z usług 
dotyczących Serwisu, z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją w szczególności którąkolwiek z poniżej 
opisanych okoliczności: 1) zwłoki Wykonawcy w Czasie Naprawy Wady przekraczające trzykrotność gwarantowanego 
Czasu Naprawy w okresie Serwisu lub co najmniej trzech przypadków w danym miesiącu kalendarzowym jakiegokolwiek 
przekroczenia Czasu Naprawy w okresie Serwisu, za wyjątkiem sytuacji gdy usunięcie Wady okaże się niemożliwe z 
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy albo Zamawiający bez należytego uzasadnienia nie wyrazi zgody na 
proponowane przez Wykonawcę obejście”.   
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 88 dotyczące treści § 17 ust. 14 pkt 2) w załączniku nr 3 do SWZ 

Zgodnie ze wskazaną regulacją: 
 
„Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, przez okres świadczenia usług Serwisu Zamawiający 
upoważniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy w zakresie zobowiązań wynikających z usług 
dotyczących Serwisu, z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją w szczególności którąkolwiek z poniżej 
opisanych okoliczności: [..] 2) Naruszenie zobowiązań Wykonawcy opisanych w §18 Umowy (Poufność)”.   
 
Opisana wyżej przesłanka została ujęta w sposób zbyt ogólny. Zamawiający nie powinien być uprawniony do rozwiązania 
umowy w trybie natychmiastowym, w wypadku gdy naruszenie zobowiązań nie jest istotne, a w szczególności gdy 
Zamawiający nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody. Wypowiedzenie winno nastąpić z ważnych powodów (art. 746 kc w 
zw. z art. 750 kc).  
 
Kompleksowe regulacje § 18, a przede wszystkim postanowienia odrębnej umowy o zachowaniu poufności przewidują 
wszak szereg zobowiązań, które nie są tak kluczowe, aby w każdym przypadku przyjąć, że mamy do czynienia z 
nienależytym wykonaniem umowy, w stopniu dającym podstawę do odstąpienia od umowy.  
 
Wnosimy zatem o następującą zmianę:  
 
„Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, przez okres świadczenia usług Serwisu Zamawiający 
upoważniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy w zakresie zobowiązań wynikających z usług 
dotyczących Serwisu, z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją w szczególności którąkolwiek z poniżej 
opisanych okoliczności: [..] 2) Rażące naruszenie zobowiązań Wykonawcy opisanych w §18 Umowy (Poufność), w 
szczególności gdy wskutek naruszenia Zamawiający poniósł szkodę, a szkoda ta nie została naprawiona przez 
Wykonawcę”.   
  
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 89 dotyczące treści § 17 ust. 7 pkt 3) w załączniku nr 3 do SWZ 

 
Zgodnie ze wskazaną regulacją: 
 
„Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, przez okres świadczenia usług Serwisu Zamawiający 
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upoważniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy w zakresie zobowiązań wynikających z usług 
dotyczących Serwisu, z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją w szczególności którąkolwiek z poniżej 
opisanych okoliczności: [..] 2) Naruszenie zobowiązań Wykonawcy opisanych w §19 Umowy (Ochrona danych 
osobowych)”.   
Opisana wyżej przesłanka została ujęta w sposób zbyt ogólny. Zamawiający nie powinien być uprawniony do rozwiązania 
umowy w trybie natychmiastowym od umowy, w wypadku gdy naruszenie zobowiązań nie jest istotne, a w szczególności 
gdy Zamawiający nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody. Wypowiedzenie winno nastąpić z ważnych powodów (art. 746 
kc w zw. z art. 750 kc). Kompleksowe regulacje § 19, a przede wszystkim postanowienia odrębnej umowy o powierzeniu 
danych osobowych do przetwarzania przewidują wszak szereg zobowiązań, które nie są tak kluczowe, aby w każdym 
przypadku przyjąć, iż mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem umowy, w stopniu dającym podstawę do 
odstąpienia od umowy.  
 
Wnosimy zatem o następującą zmianę:  
 
„Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, przez okres świadczenia usług Serwisu Zamawiający 
upoważniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy w zakresie zobowiązań wynikających z usług 
dotyczących Serwisu, z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją w szczególności którąkolwiek z poniżej 
opisanych okoliczności: [..] 2) Rażące naruszenie zobowiązań Wykonawcy opisanych w §19 Umowy (Ochrona danych 
osobowych), w szczególności gdy wskutek naruszenia Zamawiający poniósł szkodę, a szkoda ta nie została naprawiona 
przez Wykonawcę”.   
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 90 dotyczące treści § 17 ust. 7 pkt 5) w załączniku nr 3 do SWZ 

Zgodnie ze wskazaną regulacją: 
 
„Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, przez okres świadczenia usług Serwisu Zamawiający 
upoważniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy w zakresie zobowiązań wynikających z usług 
dotyczących Serwisu, z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją w szczególności którąkolwiek z poniżej 
opisanych okoliczności: 7) Inne przypadki wskazane w treści Umowy, które uprawniają do wypowiedzenia Umowy, za 
uprzednim wezwaniem Wykonawcy na piśmie do usunięcia wskazanych w danym postanowieniu naruszeń, w terminie nie 
krótszym niż 7 dni, chyba że z danego postanowienia wynika inny termin”  
 
Opisana wyżej regulacja dotycząca wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym została ujęta w sposób zbyt 
ogólny.  
 
Zwracamy się o wyjaśnienie, czy w szczególności przepisy umowy: 
 

 § 14 ust. 11, 

 § 23 ust. 2 pkt 5), 

stanowią „inne okoliczności” uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie powołanego wyżej przepisu. 
 
Ponadto zwracamy się o wyjaśnienie, czy w wypadku powołanego wyżej zapisu za „inne okoliczności” uprawniające 
Zamawiającego do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym należy także uznać pozostałe podstawy 
odstąpienia wymienione w § 17 ust. 14 umowy, skoro przedmiotowa regulacja tych podstaw nie wyklucza.  
 
Przyjęte rozwiązanie wydaje się niedopuszczalne ze względu na wymóg precyzyjnego określenia przesłanek 
uprawniających Zamawiającego do wypowiedzenie umowy z „ważnych powodów” (art. 746 kc w zw. z art. 750 kc), co 
winno jednoznacznie wynikać z umowy lub okoliczności. Obecnie sugeruje się, że każda podstawa wypowiedzenia (nie w 
trybie natychmiastowym) przewidziana w umowie stanowi automatycznie ważny powód do wypowiedzenia umowy, co jest 
wysoce wątpliwie ze względu na wyjątkowy charakter przepisu art. 746 kc.  
 
Jeśli takie jednak jest zamierzenie Zamawiającego, zdaniem Wykonawcy ma tu miejsce naruszenie zasady wynikającej z 
art. 16 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 
sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”. Utrudnia się bowiem w 
sposób nieuzasadniony realizację prawa Wykonawcy do uzyskania i wykonania udzielonego zamówienia, wprowadzając 
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warunki umowy niemające uzasadnienia z uwagi na przedmiot udzielanego zamówienia.  
 
Z uwagi na powyższe wnosi się o usunięcie przedmiotowego zapisu z wzoru umowy, względnie wnosi się o wprowadzenie 
następującej zmiany: 
 
„Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, przez okres świadczenia usług Serwisu Zamawiający 
upoważniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy w zakresie zobowiązań wynikających z usług 
dotyczących Serwisu, z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją w szczególności którąkolwiek z poniżej 
opisanych okoliczności: 7) Inne przypadki wskazane w treści Umowy, które uprawniają do wypowiedzenia Umowy, z 
wyłączeniem pozostałych okoliczności wskazanych w § 17 ust. 14 Umowy za uprzednim wezwaniem Wykonawcy na 
piśmie do usunięcia wskazanych w danym postanowieniu naruszeń, w terminie nie krótszym niż 7 dni, chyba że z danego 
postanowienia wynika inny termin”.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę.  

Zamawiający wyjaśnia, że w szczególności zapisy umowy: 

 § 2 ust. 7,  

 § 14 ust. 11, 

 § 23 ust. 2 pkt 5),  

stanowią „inne okoliczności” uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie powołanego wyżej przepisu. 

 
 
Pytanie 91 dotyczące treści § 17 ust. 17 w załączniku nr 3 do SWZ 

Zgodnie z przedmiotową regulacją: 
 
„W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy i zachowania przez Zamawiającego części Rezultatów Prac, w ramach 
wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do: 

1) niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego 

wszelkich dokumentów, danych oraz informacji koniecznych Zamawiającemu do dalszego realizowania Umowy, 

w tym dalszego wykonywania Wdrożenia, świadczenia usług gwarancji lub Serwisu przez inny podmiot. 

Zobowiązanie to obejmuje w szczególności obowiązek Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu wszelkich 

informacji, haseł itp. dotyczących Systemu, koniecznych dla dalszego rozwoju Systemu poprzez aktualizację 

Systemu oraz wprowadzenie do niego zmian, w tym wdrożenia oraz korzystania z Systemu; 

2) podjęcia przez okres 30 dni od odstąpienia/wypowiedzenia Umowy niezbędnej współpracy z 

Zamawiającym lub podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego w celu umożliwienia Zamawiającemu 

dalszego realizowania Umowy, w tym dalszego wykonywania Wdrożenia, świadczenia usług gwarancji lub 

Serwisu przez inny podmiot”. 

Wnosimy o usunięcie niniejszego postanowienia z wzoru umowy. Wystraczająca w tym zakresie winna być regulacja § 17 
ust. 16 Umowy.  
 
W zapisie sugeruje się świadczenie przedmiotu umowy po jej rozwiązaniu, bez dodatkowego wynagrodzenia oraz 
jednoznacznego określenia obowiązków umownych wykonawcy, co pozostaje całkowicie nieuprawnione. Wykonawca 
może przekazać w tym trybie wytworzone w toku wdrożenia Produkty, zgodnie z listą zawartą w punkcie 3.2 OPZ według 
stanu na dzień rozwiązania umowy oraz dane dostępowe do Systemu. Jeśli chodzi o świadczenia z punktu 2, mogą się 
one odbywać we wskazanym okresie za odrębnym wynagrodzeniem, co nie wyklucza uzgodnienia wynagrodzenia za te 
czynności w trybie § 17 ust. 4 umowy. 
 
Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty”. 
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Ma tu nadto miejsce naruszenie zasady wynikającej z art. 16 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający przygotowuje i 
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
równe traktowanie wykonawców”. Utrudnia się bowiem w sposób nieuzasadniony realizację prawa Wykonawcy do 
uzyskania i wykonania udzielonego zamówienia, wprowadzając warunki umowy niemające uzasadnienia z uwagi na 
przedmiot udzielanego zamówienia.  
 
Ewentualnie proponujemy następującą zmianę: 
 
„W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy i zachowania przez Zamawiającego części Rezultatów Prac, w ramach 
wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do: 

1) niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego 

posiadanych a niewydanych jak dotąd Produktów oraz danych dostępowych do Systemu koniecznych 

Zamawiającemu do dalszego realizowania Umowy, w tym dalszego wykonywania Wdrożenia, świadczenia usług 

gwarancji lub Serwisu przez inny podmiot.  

2) podjęcia w miarę możności, za uzgodnionym wynagrodzeniem, przez okres 30 dni od 

odstąpienia/wypowiedzenia Umowy niezbędnej współpracy z Zamawiającym lub podmiotami wskazanymi przez 

Zamawiającego w celu umożliwienia Zamawiającemu dalszego realizowania Umowy, w tym dalszego 

wykonywania Wdrożenia, świadczenia usług gwarancji lub Serwisu przez inny podmiot”. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę. 

 

Pytanie 92 dotyczące treści § 17 ust. 18 w załączniku nr 3 do SWZ 

Zgodnie z przedmiotową regulacją:  
 
„Oświadczenie o odstąpieniu w całości lub części od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy winno zostać złożone przez 
Strony nie później niż w terminie 30 Dni Roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej przyczynę 
odstąpienia lub wypowiedzenia, chyba że w Umowie zastrzeżono inaczej, ale nie później niż do dnia 1 września 2025 r. 
Strona uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu może wyznaczyć drugiej Stronie 
dodatkowy termin na złożenie wyjaśnień w zakresie okoliczności upoważaniających do odstąpienia lub wypowiedzenia, co 
powoduje, że bieg terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany i rozpoczyna się na nowo od momentu 
uzyskania przedmiotowych wyjaśnień lub upływu terminu na ich złożenie”.  
 
Wnosi się o wyjaśnienie w przedmiocie wprowadzonej w przepisie daty granicznej na złożenie oświadczenia 1 września 
2025 roku. Jakie są podstawy wprowadzenia przedmiotowej daty do nadmienionego przepisu? 
 
Wnosi się ponadto o wyjaśnienie, czy wprowadzenie tego zapisu oznacza, że termin 30 Dni Roboczych nie jest terminem 
końcowym złożenia oświadczenia, a w każdym wypadku takie oświadczenie może być złożone do 1 września 2025 roku? 
Taka interpretacja pozwala wydłużyć prawo do złożenia oświadczenia z 30 dni roboczych do nawet kilku lat! 
 
W ocenie Wykonawcy powyższa data oraz wprowadzona instytucja przerwania biegu terminu na złożenie oświadczenia i 
związane z tym rozpoczęcie biegu terminu na nowo, stanowi obejście przepisu prawa art. 395 § 1 kc. z którego wynika, że 
można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od 
umowy. Prawo to wykonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Termin ten powinien być sformułowany w 
Umowie w sposób stanowczy, bez prawa do nieograniczonego w czasie przedłużania tego terminu na skutek 
podejmowanych działań, co obecnie może mieć miejsce na gruncie rozważanego przepisu. Termin 30 Dni Roboczych od 
dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej przyczynę odstąpienia lub wypowiedzenia uznać należy za 
wystarczający w celu poczynienia dodatkowych wyjaśnień.  
 
Wnosi się o wyjaśnienia jak wyżej, usunięcie zdania drugiego z przedmiotowego przepisu, względnie wprowadzenie 
następującej zmiany: 
 
„Oświadczenie o odstąpieniu w całości lub części od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy winno zostać złożone przez 
Strony nie później niż w terminie 30 Dni Roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej przyczynę 
odstąpienia lub wypowiedzenia, chyba że w Umowie zastrzeżono inaczej. Strona uprawniona do złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu lub wypowiedzeniu może wyznaczyć drugiej Stronie dodatkowy termin na złożenie wyjaśnień w zakresie 



 28 

okoliczności upoważaniających do odstąpienia lub wypowiedzenia, co powoduje, że bieg terminu, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, ulega zawieszeniu na czas udzielenia wyjaśnień, nie dłużej jednak niż na okres 7 Dni Roboczych, po 
czym termin ten biegnie nadal”.   
 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 

Zamawiający wyjaśnia, że  oświadczenie o odstąpieniu/ wypowiedzeniu należy złożyć w terminie 30 dni roboczych od dnia 

powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej przyczynę odstąpienia lub wypowiedzenia, ale nie później niż do 1 

września 2025 r., co oznacz, że dla skuteczności tego oświadczenia konieczne jest spełnienie obu tych terminów. 

 
Pytanie 93 dotyczące treści § 19 ust. 5 w załączniku nr 3 do SWZ 

W przedmiotowym przepisie postanowiono:  

„Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 

Zamawiającego o tym fakcie”. 

Wnosi się o wyjaśnienie, jaki jest cel tej regulacji.  
 
W ocenie Wykonawcy wprowadza się tu nieuzasadniony rygoryzm, a nadto regulację całkowicie niepraktyczną w 
zależności od charakteru przetwarzania danych. Strony wszak zawierają umowę o powierzeniu danych do przetwarzania 
na tę okoliczność, a przepisy prawa nie przewidują bynajmniej dopełnienia takiego obowiązku przez procesora.  
 
Wnosimy zatem o usunięcie tejże regulacji z wzoru umowy, jako niemającej żadnego związku z przedmiotem zamówienia.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w powyższym zakresie. 

 
Pytanie 94 dotyczące treści § 22 ust. 1 w załączniku nr 3 do SWZ 

W przedmiotowym przepisie postanowiono:  

„Odpowiedzialność Stron za szkody powstałe w związku z wykonaniem Umowy jest ograniczona do kwoty w wysokości 

100% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 16 ust. 1 Umowy”. 

Zwraca się uwagę, że zapis został skonstruowany nieprawidłowo. Trudno przyjąć, że szkoda powstanie w związku z 

wykonaniem umowy, bo z założenia szkoda taka powstaje w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

(art. 471 kc). 

Zwracamy się nadto o uzasadnienie ograniczenia odpowiedzialności Zamawiającego do wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy, skoro wynagrodzenie jest świadczeniem należnym Wykonawcy, a nie Zamawiającemu. W ocenie 

Wykonawcy brak podstaw do wprowadzenia tego rodzaju ograniczenia odpowiedzialności Zamawiającego.  

Wnosi się zatem o zmianę przedmiotowej regulacji w następujący sposób: 

„Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy 

jest ograniczona do kwoty w wysokości 100% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 16 ust. 1 

Umowy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę. 
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Pytanie 95 dotyczące treści § 22 ust. 2 pkt 4 i 5 w załączniku nr 3 do SWZ 

W przedmiotowym przepisie postanowiono:  

„Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie znajdą zastosowania w przypadku: […] 

4) Szkód związanych bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem zasad poufności, określonych w Umowie; 

5) Szkód związanych bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych, 

określonych w Umowie”. 

Zwraca się uwagę, że przepis został skonstruowany nieprawidłowo. Regulacja dotyczy ograniczenia odpowiedzialności 

Wykonawcy za szkodę, tymczasem wyłącza się z tego ograniczenia sytuacje, za które Wykonawca może nie ponosić 

odpowiedzialności.  

Co należy ponadto rozumieć przez szkody związane pośrednio z naruszeniem opisanych w przepisie zasad? 

Zamawiający zobowiązany jest do wykonania adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem Wykonawcy 

a powstałą szkodą (art. 471 kc).  

Wnosi się zatem o doprecyzowanie przedmiotowej regulacji w następujący sposób: 

„Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie znajdą zastosowania w przypadku: 

4) Szkód związanych z naruszeniem z winy Wykonawcy zasad poufności, określonych w Umowie; 

5) Szkód związanych z naruszeniem z winy Wykonawcy zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w 

Umowie”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 

 

Pytanie 96 dotyczące treści § 22 ust. 10 pkt 1) w załączniku nr 3 do SWZ 

Regulacja stanowi, że: 

„Ponadto, Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 

1) w przypadku naruszenia postanowień dotyczących przetwarzania danych osobowych - na zasadach 

określonych w umowie o powierzeniu stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy, 20.000,00 zł za każdy 

przypadek naruszenia”. 

Nieuzasadnione wydaje się naliczenie kary umownej za jakiekolwiek naruszenie kompleksowych regulacji dotyczących 

ochrony danych osobowych. Wszak wzór umowy, jak i wzór umowy o powierzenie danych osobowych do przetwarzania 

przewidują szereg obowiązków, w ramach których naruszenie może mieć nieistotny charakter, nie stanowić naruszenia 

prawa, a zarazem nie powodować powstania żadnej szkody po stronie Zamawiającego.  

Zwraca się uwagę, że zgodnie z art. 433 pkt 2 PZP „projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: […] 2) 

naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub 

jej prawidłowym wykonaniem”. 

Wnosi się zatem  o następującą zmianę:  

„Ponadto, Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 

1) w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących przetwarzania danych 
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osobowych - na zasadach określonych w umowie o powierzeniu stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy, w 

szczególności stanowiącego naruszenie przepisów prawa, którego następstwem jest szkoda poniesiona 

przez Zamawiającego, 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia”. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę. 

 

Pytanie 97 dotyczące treści § 22 ust. 11 w załączniku nr 3 do SWZ 

Regulacja stanowi, że: 
 
„Za zdarzenie niemożliwe do przewidzenia Strony zgodnie nie uznają epidemii, rozprzestrzeniania, przeciwdziałania, 
środków zapobiegawczych i prawnych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią lub zagrożeniem 
epidemicznym wirusem SARS-Cov-2 (COVID-19). Strony w szczególności przyjmują na siebie ryzyko wskazane w zdaniu 
poprzednim i dla uwolnienia się od odpowiedzialności związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, 
w tym w szczególności terminowego wykonania przedmiotu Umowy, nie będą powoływać się na żadne zagrożenia 
związane z wpływem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (COVID-19) na prowadzoną przez siebie działalność 
oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy”.  
 
Wnosi się o uchylenie przedmiotowej regulacji.  
 
W pierwszej kolejności zwraca się uwagę, że regulacja stanowi nieuprawnioną ingerencję w okoliczności, które z 
założenia stanowią siłę wyższą, a więc okoliczności, których nie da się przewidzieć w dniu zawarcia umowy i na 
przezwyciężenie których strony nie mogą mieć wpływu, choćby ze względu na czynnik ludzki.  
 
Z tych przyczyn przywołane tu okoliczności wskazywane są wprost przez ustawodawcę jako okoliczności uprawniające 
Zamawiającego do zmiany terminu wykonania umowy w zamówieniach publicznych. 
 

Jak stanowi art. przepis art. 15r ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 

2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), Zamawiający, po 

stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte 

wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 

455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:  

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;  

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;  

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia 

wynagrodzenia wykonawcy  

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.  

 
Zwraca się uwagę, że Zamawiający po stwierdzeniu przedmiotowych okoliczności „dokonuje” zmiany umowy, a nie „może 
dokonać” zmiany umowy. Zamawiający zatem zobligowany jest z mocy przepisu prawa do zmiany umowy w opisanych 
okolicznościach. Zasadą obowiązującą w zamówieniach publicznych jest bowiem dążenie stron do wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem.  
 
Wprowadzenie zatem regulacji § 22 ust. 11 do wzoru umowy winno być uznane jako sprzeczne z wyżej powołaną 
regulacją i nie musi być akceptowane przez Wykonawcę, tym bardziej w charakterze złożonych przez niego oświadczeń.  
 
Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 43 oraz modyfikację wzoru umowy z dnia 16 lipca 2021 r. 
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Pytanie 98 dotyczące treści § 2 ust. 1 w załączniku nr 3 do załącznika nr 3 do SWZ 

Regulacja stanowi,  że: 
 
„Strona Otrzymująca zobowiązuje się do zachowania Informacji poufnych w tajemnicy przez okres w trakcie trwania 
umowy oraz po jej wygaśnięciu/rozwiązaniu”. 
 
Uzasadnione wątpliwości budzi wprowadzenie do umowy obowiązku zachowania poufności, który pozostaje 
nieograniczony w czasie. Orzecznictwo sądowe stanowi, że taki sposób konstruowania tego obowiązku zależny jest od 
wartości gospodarczej chronionych informacji. Obowiązek ten winien być ujęty w określonych ramach czasowych, w 
szczególności jeśli dotyczy on okresu po ustaniu obowiązywania umowy łączącej strony.  
 
Wnosimy zatem o następującą zmianę: 
 
„Strona Otrzymująca zobowiązuje się do zachowania Informacji poufnych w tajemnicy przez okres w trakcie trwania 
umowy oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu/rozwiązaniu, chyba że przepisy prawa nakazują zachować poufność 
informacji przez dłuższy okres”. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 99  dotyczące treści punktu 4 podpunkt 1 w załączniku nr 7 do załącznika nr 3 do SWZ 

Regulacja stanowi,  że: 
 
„Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w  terminach określonych w Umowie, Zamawiający może: 

1) po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu 3 dni na usunięcie Wady mającej charakter Błędu 

Niekrytycznego lub Błędu Niskiej Kategorii, usunąć Wadę we własnym zakresie, lub - bez uzyskania zgody sądu 

- powierzyć jej usunięcie innemu podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy, co nie spowoduje utraty 

przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu Gwarancji - przy czym koszty poniesione przez 

Zamawiającego przy usunięciu Wady mogą być potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W sytuacji wystąpienia Wady 

mającej charakter Błędu Krytycznego, postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio, z tym 

zastrzeżeniem, że Zamawiający może skorzystać z uprawnień bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 3-

dniowego terminu i może usunąć Wadę we własnym zakresie lub powierzyć jej usunięcie innemu podmiotowi 

niezwłocznie po upływie Czasu Naprawy Błędu Krytycznego” 

Wnosimy o usunięcie tejże regulacji z umowy. Wystarczającym rozwiązaniem na potrzeby umowy jest w ocenie 
Wykonawcy rozwiązanie przewidziane w art. 636 kc.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę. 

 
Pytanie 100  dotyczące treści punktu 14 w załączniku nr 7 do załącznika nr 3 do SWZ 

Regulacja stanowi,  że: 
 
„Zgłoszenie Wady składane przez Pracownika  powinno określać kategorie Wady (Błąd Krytyczny/Błąd Niekrytyczny/Błąd 
Niskiej Kategorii) oraz zawierać krótki opis dotyczący nieprawidłowego działania Systemu lub poszczególnych jego 
elementów, które w ocenie Zamawiającego jest istotny dla zdiagnozowania i usunięcia Wady Systemu”.  
 
Wnosimy o usunięcie tejże regulacji (w proponowanym Przez Zmawiającego brzmieniu) z umowy. Wystarczającym 
rozwiązaniem na potrzeby umowy jest w ocenie Wykonawcy rozwiązanie przewidziane w art. 636 kc.  
 
W ocenie Wykonawcy takie rozwiązanie nie wyczerpuje problemu. Odpowiednim kryterium opisu dotyczącego 
nieprawidłowego działania Systemu lub poszczególnych jego elementów nie jest to, że ma on być krótki, a opis powinien 
być – wręcz przeciwnie – wyczerpujący do tego stopnia, że zawiera wszystkie informacje niezbędne w celu 
zdiagnozowania problemu. Nie Zamawiającemu również oceniać te kwestie, skoro nie usuwa Wad. Takiej oceny 



 32 

Zamawiający może dokonać na etapie usuwania wad we własnym zakresie.  
 
Wnosimy zatem o dokonanie następujących zmian: 
 
„Zgłoszenie Wady składane przez Pracownika powinno określać kategorię Wady (Błąd Krytyczny/Błąd Niekrytyczny/Błąd 
Niskiej Kategorii) oraz zawierać na tyle wyczerpujący opis dotyczący nieprawidłowego działania Systemu lub 
poszczególnych jego elementów, aby znalazły się w nim wszystkie informacje niezbędne w celu zdiagnozowania i 
usunięcia Wady Systemu. Czas niezbędny w celu zgromadzenia tych informacji nie wlicza się do Czasu Naprawy, przy 
czym Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się o udzielenie takiej informacji do Zamawiającego bez zbędnej zwłoki oraz 
uzasadnić potrzebę uzyskania żądanej informacji”.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 
Pytanie 101 dotyczące treści punktu 19 w załączniku nr 7 do załącznika nr 3 do SWZ 

Regulacja stanowi,  że: 

„Jeśli Wykonawca stwierdzi w trakcie działań naprawczych, że dla dokonania Naprawy niezbędne jest podjęcie przez 
Zamawiającego określonych czynności, Wykonawca niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego o wykonanie 
odpowiednich czynności. Wszelkie koszty związane z usunięciem Wady Systemu ponosi Wykonawca”. 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Wykonawca ma być zobowiązany do poniesienia kosztów 
związanych z czynnościami, które należą do obowiązków i kompetencji Zamawiającego? Wykonawca odnosi wrażenie, że 
w zapisie tym przerzuca się obowiązki ustawowe i statutowe Zamawiającego na Wykonawcę, co jest niedopuszczalne, w 
szczególności jeśli odbywa się to bez należnego wynagrodzenia. 
 
Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty”. 
 
Jeśli takie jednak jest zamierzenie Zamawiającego, zdaniem Wykonawcy ma tu miejsce naruszenie zasady wynikającej z 
art. 16 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 
sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”. Utrudnia się bowiem w 
sposób nieuzasadniony realizację prawa Wykonawcy do uzyskania i wykonania udzielonego zamówienia, wprowadzając 
warunki umowy niemające uzasadnienia z uwagi na przedmiot udzielanego zamówienia.  
 
Wnosimy zatem o dokonanie następujących zmian: 
 
„Jeśli Wykonawca stwierdzi w trakcie działań naprawczych, że dla dokonania Naprawy niezbędne jest podjęcie przez 
Zamawiającego określonych czynności, Wykonawca niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego o wykonanie 
odpowiednich czynności”. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z czynnościami, które 

należą do obowiązków i kompetencji Zamawiającego, jednocześnie informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną 

zmianę. 

 
Pytanie 102 dotyczące treści punktu 23 w załączniku nr 7 do załącznika nr 3 do SWZ 

Regulacja stanowi, że: 
 
„Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić raport, który będzie określał ilość zgłoszonych 
Wad wraz z opisem dotrzymania lub opóźnienia względem terminów wskazanych w ustępie 3 powyżej oraz wysokość 
ewentualnych należnych Zamawiającemu kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia takiego 
raportu w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania”. 
 
Zwracamy się o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Wykonawca ma być zobowiązany do określania wysokości ewentualnych 
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należnych Zamawiającemu kar umownych. Wedle wiedzy Wykonawcy podstawą ustalenia wymagalności kary umownej 
jest nota obciążeniowa sporządzona i wystawiona przez Zamawiającego. Wykonawca odnosi wrażenie, że w przepisie 
tym przerzuca się obowiązki ustawowe i statutowe Zamawiającego na Wykonawcę, co jest niedopuszczalne, w 
szczególności jeśli odbywa się to bez należnego wynagrodzenia.  
Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty”. 
 
Jeśli takie jednak jest zamierzenie Zamawiającego, zdaniem Wykonawcy ma tu miejsce naruszenie zasady wynikającej z 
art. 16 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 
sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”. Utrudnia się bowiem w 
sposób nieuzasadniony realizację prawa Wykonawcy do uzyskania i wykonania udzielonego zamówienia, wprowadzając 
warunki umowy niemające uzasadnienia z uwagi na przedmiot udzielanego zamówienia.  
 
Wnosimy zatem o dokonanie następujących zmian: 
 
„Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić raport, który będzie określał liczbę zgłoszonych 
Wad wraz z opisem dotrzymania lub opóźnienia względem terminów wskazanych w ustępie 3 powyżej. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia takiego raportu w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania”. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 
Pytanie 103 dotyczące treści punktu 25 w załączniku nr 7 do załącznika nr 3 do SWZ 

Regulacja stanowi, że: 
 
„Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wprowadzenia zmian w Systemie, jeśli konieczność takich zmian wynika ze 
zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również ze zmian wewnętrznych regulacji Zamawiającego, 
mających na celu dostosowanie się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca zobowiązany jest do 
wdrażania w Systemie tych zmian w terminach wejścia w życie przepisów, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli 
okres wejścia w życie przepisów jest krótszy niż 5 dni liczonych od dnia ogłoszenia danego aktu prawnego 
w odpowiednim publikatorze aktów prawnych, termin wdrożenia zmian w Systemie wynosi 5 dni od dnia ogłoszenia 
danego aktu prawnego. Celem uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
dodatkowe wynagrodzenie za wprowadzanie zmian w Systemie (dostarczanie Aktualizacji), ponad wynagrodzenie należne 
za świadczenie usług Serwisu Systemu”. 
 
W ocenie Wykonawcy brak jest uzasadnionych podstaw, aby w ramach świadczonych usług serwisowych oraz 
umówionego wynagrodzenia, mogła być świadczona usługa zgodna z powyższą regulacją, a w każdym razie świadczenie 
tego rodzaju usługi nie powinno być sankcjonowane karą umowną, w wypadku gdy wprowadzenie zmian w Systemie: 

 nie dotyczy zmian w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa; 

 nie dotyczy zmian, które nie weszły w życie w okresie obowiązywania umowy; 

 nie dotyczy zmian w funkcjach wytworzonych w ramach Wdrożenia Systemu. 

Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. 
 
Jeśli takie jednak jest zamierzenie Zamawiającego, zdaniem Wykonawcy ma tu miejsce naruszenie zasady wynikającej z 
art. 16 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 
sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”. Utrudnia się bowiem w 
sposób nieuzasadniony realizację prawa  Wykonawcy do uzyskania i wykonania udzielonego zamówienia, wprowadzając 
warunki umowy niemające uzasadnienia z uwagi na przedmiot udzielanego zamówienia.  
Ponadto w ocenie Wykonawcy zapis nie wyjaśnia, do kiedy ma być wdrożona zmiana wynikająca z przepisów 
wewnętrznych, gdy zostały one wprowadzone w życie z datą inną aniżeli wejście w życie przepisów powszechnie 
obowiązujących. Wykonawca nie ma w takim wypadku możliwości implementacji zmian w terminach zakreślonych w 
przepisie.  
Wreszcie nie można w zakresie zobowiązania mówić o obowiązku wdrożenia danej aktualizacji w terminie, a wyłącznie o 
opracowaniu takiej zmiany, skoro jak wynika z punktu 27 i 28 załącznika, to Zamawiający decyduje o wdrożeniu danej 
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aktualizacji, jak też instalacja Aktualizacji oraz wszelkich uaktualnień będzie dokonywana w terminach każdorazowo 
uzgadnianych przez Wykonawcę z Zamawiającym. Podsumowując, Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego 
wdrożenia aktualizacji w ramach Systemu we wskazanych terminach.  
 
Wnosimy zatem o dokonanie następujących zmian: 
„Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wprowadzenia zmian w Systemie, jeśli konieczność takich zmian wynika ze 
zmian w powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, jak również ze zmian wewnętrznych regulacji 
Zamawiającego, mających na celu dostosowanie się do powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
które weszły w życie w okresie obowiązywania Umowy oraz dotyczą funkcji już wytworzonych w ramach Wdrożenia 
Systemu. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania zmian w terminach wejścia w życie przepisów,  
z zastrzeżeniem, że jeżeli okres wejścia w życie przepisów jest krótszy niż 5 dni liczonych od dnia ogłoszenia danego aktu 
prawnego w odpowiednim publikatorze aktów prawnych, termin wdrożenia zmian w Systemie wynosi 5 dni od dnia 
ogłoszenia danego aktu prawnego. Natomiast w wypadku zmian w wewnętrznych regulacjach Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w Systemie tych zmian w terminie 7 dni od powiadomienia Wykonawcy 
przez Zamawiającego o planowanych lub wprowadzonych zmianach. Celem uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, 
że Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za wprowadzanie powyższych zmian w Systemie, 
ponad wynagrodzenie należne za świadczenie usług Serwisu Systemu”. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 
II. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmienione m.in. 

w wyniku udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania następujące dokumenty: 
1. Ujednolicony Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy; 
2. Ujednolicony Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ; 
3. Ujednolicony Załącznik nr 3 do Umowy – Umowa o zach. poufn.; 
4. Ujednolicony Załącznik nr 7 do Umowy – Zasady świadczenia Usługi Serwisu. 

Dla ułatwienia zmiany w ww. dokumentach zostały ujednolicone i zaznaczone kolorem pomarańczowym.  
 
 

III. W celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania ofert Zamawiający dokonuje zmiany pierwotnie wyznaczonego 

terminu składania ofert do dnia 3 sierpnia 2021 r., do godz. 08:00 na dzień 10 sierpnia 2021 r. do godz. 08:00. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian SWZ: 

1. Zmienia się postanowienie punktu XX. SWZ pn. „SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT””, strona 21, ppkt 2: 

z: 

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do 3 sierpnia 2021 r., do godz. 8:00.”  

na:  

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do 10 sierpnia 2021 r., do godz. 8:00.” 

 

2. Zmienia się postanowienie punktu XVI. SWZ pn. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, strona 16, ppkt 1: 

z: 

1. „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 31.10.2021 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert)”. 

na:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 7.11.2021 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert).” 

 

IV. Zamawiający informuje również, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresach opisanych w 

niniejszej informacji. 

 

V. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
 
   Dyrektor Generalny 
Najwyższej Izby Kontroli 
 
     /-/ Janina Bielak 
 

 


