Nr sprawy: AG.26.24.2020

Warszawa, dnia 5 lutego 2021 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych”
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), wyjaśnia treść
oraz dokonuje stosownych zmian SIWZ w następującym zakresie:
 wyjaśnienie treści SIWZ:
Pytanie:
Cyt. „zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do treści wzoru umowy, poniższych zmian:
( dołączam również wzór umowy z widocznymi zmianami w trybie ich śledzenia )
1. §4, pkt 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym udzielenie licencji w zakresie przewidzianym
umową, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), innych opłat i podatków, opłat
celnych itp.
2. §5, pkt 5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 są naliczane niezależnie i podlegają
sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 15% kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto. Natomiast łączna wysokość kar umownych, odszkodowań i podobnych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy nie może przekroczyć
kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto.
3. §7 5. Brak zgody Zamawiającego na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,
o których mowa w ust. 3, daje Wykonawcy prawo do rozwiązania umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.”
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, bez
zmian. Proponowane w pytaniu zmiany są niekorzystne dla Zamawiającego.
 zmiana treści SIWZ w zakresie § 4 ust. 5 Wzoru umowy, stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ:
Było:

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym przeniesienia na Zamawiającego autorskich
praw majątkowych oraz udzielenia licencji w zakresie przewidzianym umową,
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), innych opłat i podatków, opłat
celnych itp.
Jest:
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym przeniesienia na Zamawiającego autorskich
praw majątkowych w zakresie przewidzianym umową, z uwzględnieniem podatku od
towarów i usług (VAT), innych opłat i podatków, opłat celnych itp.
 zmiana treści Załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie zapisów dotyczących praw
autorskich i licencji:
Było:
(…)
Prawa autorskie i licencje:
Do oprogramowania wytworzonego w ramach zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej w czasie, zakresie i terytorium, niewyłącznej i bezpłatnej dalszej licencji na zwielokrotnianie takiego oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany w oprogramowaniu; korzystanie i rozpowszechnianie takiego oprogramowania w Internecie oraz w innych wszelkich mediach, oraz na rozpowszechnianie w Internecie oraz w innych wszelkich mediach.
Powyższe nie dotyczy oprogramowania, z którego Zamawiający będzie korzystał na zasadzie
licencji otwartych, licencji wolnych itp.
(…)

Jest:
Prawa autorskie i licencje:
Do wytworzonych w ramach zamówienia rozwiązań informatycznych Wykonawca udziela
Zamawiającemu nieograniczonych w czasie, zakresie i terytorium, niewyłącznych i bezpłatnych autorskich praw majątkowych na następujących polach eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
w tym zwielokrotnianie części dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania,
stosowania, przekazywania lub przechowywania, w tym także utrwalanie
i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub
techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią
flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
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b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek
innych zmian,
c) obrót, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, a także jego
rozpowszechnianie w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca zobowiązuje się również przenieść na Zamawiającego:
a) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich rozwiązań
informatycznych, wytworzonych w ramach zamówienia (lub jego poszczególnych
elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich rozwiązań na
polach eksploatacji;
b) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone
rozwiązania informatyczne, wytworzone w ramach zamówienia (lub jego poszczególne
elementy).
Ww. autorskie prawa majątkowe obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej.
Powyższe nie dotyczy oprogramowania, z którego Zamawiający będzie korzystał na zasadzie
licencji otwartych, licencji wolnych itp.
(…)
Zamawiający nie zmienia dotychczasowego terminu składania i otwarcia ofert, ustalonego na dzień 9.02.2021 r.
W załączeniu SIWZ, uwzględniający ww. zmiany.
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