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do Wykonawców 
 

 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup licencji oprogramowania biurowego 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść 
załącznika nr 2 do SWZ (wzór umowy): 
 
 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy § 3 ust 7 wzoru umowy Dostawca nie może złożyć przedmiotowego oświadczenia, gdyż nie jest 
producentem oprogramowania, nie przysługują mu do niego prawa przez co nie będzie w stanie udzielić 
Zamawiającemu przedmiotowej ochrony. Wykonawca jedynie pośredniczy w udzieleniu licencji Odbiorcy. 
Prosimy o wykreślenie przedmiotowych zapisów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wyjaśnia, iż § 3 ust. 7 wzoru umowy dotyczy sytuacji, 
kiedy Wykonawca pozyska licencje z nielegalnego źródła, a w takim przypadku Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność cywilnoprawną względem Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy  § 4 ust 1 pkt 2 wzoru umowy Jaki kod ma na myśli zamawiający? Wykonawca nie dysponuje kodem 
źródłowym oprogramowania, posiada go jedynie producent. Niezależnie od powyższego, nawet producent w 
ramach udzielanych Zamawiającemu licencji, nie udostępnia kodu źródłowego oprogramowania. Zamawiający 
może korzystać z oprogramowania na zasadach określonych w umowie łączącej Zamawiającego z producentem. 
Prosimy o wykreślenie zapisu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający ma na myśli dostęp do instalatora oprogramowania, a nie do kodu źródłowego. 
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Pytanie nr 6 
Dotyczy  § 4 ust 2 wzoru umowy W przypadku zmiany ust. 1 pkt 2, wnosimy o odpowiednią modyfikację zapisu. 

Odpowiedź: 
Biorąc pod uwagę odpowiedź na pytanie 5, Zamawiający nie wprowadza modyfikacji. 
 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy  § 6 ust 1 wzoru umowy Zgodnie z ust. 2 zamawiający może korzystać z oprogramowania na zasadach 
producenta. Postanowienia przedmiotowej umowy nie mogą być sprzeczne z treścią umowy zawieranej przez 
Zamawiającego z producentem. Prosimy o wykreślenie zapisów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów. Przedmiotowe postanowienie w żaden sposób nie 
ingeruje w treść standardowej licencji. 
 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy  § 6 ust 2 wzoru umowy Prosimy o zmianę zapisu w sposób następujący: Licencje udzielone zostaną na 
standardowych warunkach producenta oprogramowania, określonych w umowie zawieranej przez 
Zamawiającego z Producentem.. Postanowienia niniejszej Umowy nie mogą być sprzeczne z warunkami 
korzystania z licencji określonymi przez Producenta oprogramowania 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Przedmiotowe postanowienie w żaden sposób nie ingeruje w 
treść standardowej licencji. 
 
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy  § 6 ust 3 wzoru umowy Wykonawca nie uzyskał od producenta zgody na korzystanie z 
oprogramowania, gdyż jedynie pośredniczy w udzieleniu licencji Zamawiającemu. Prosimy o zmianę 
postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę producenta oprogramowania 
lub podmiotu upoważnionego przez producenta w zakresie niezbędnym do jej realizacji, w tym na pośredniczenie 
w zakupie oraz dostawie oprogramowania na rzecz Zamawiającego. Przez dostawę oprogramowania rozumie się 
zapewnienie udostępnienia Zamawiającemu oprogramowania przez producenta - za pośrednictwem 
dedykowanego portalu internetowego.” 

Odpowiedź oraz zmiana wzoru umowy: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Tym samym, § 6 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę producenta oprogramowania lub podmiotu upoważnionego przez 
producenta w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w tym na pośredniczenie w zakupie oraz dostawie 
oprogramowania na rzecz Zamawiającego. Przez dostawę oprogramowania rozumie się zapewnienie 
udostępnienia Zamawiającemu oprogramowania przez producenta - za pośrednictwem dedykowanego portalu 
internetowego”. 
 
 
Pytanie nr 10 
Dotyczy  § 9 wzoru umowy Z uwagi na fakt, że w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego, 
wykonawca nie ma możliwości przyjęcia zwrotu udostępnionych licencji i zobowiązany będzie ponieść u 
Producenta koszt ich zakupu prosimy o dodanie następującego postanowienia: „W przypadku odstąpienia od 
Umowy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części 
Przedmiotu Umowy. W tym przypadku odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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Pytanie nr 11 
Dotyczy  § 9 ust 1 pkt 1 wzoru umowy Zamawiający określił, że za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie 
Dostawy Oprogramowania Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,25% 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4. ust. 1 Umowy. Wskazujemy, że ustalone przez Zamawiającego kary 
umowne zdają się być rażąco wygórowane, wnosimy o obniżenie kary za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
terminie Dostawy Oprogramowania do wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4. ust. 1 Umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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