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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 11 kwietnia 2019 r. 
BA.WZP.26.18.2019.9  

        

Wykonawcy  
    

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Przygotowanie uniwersalnych zasad i procedur współpracy 
pomiędzy operatorami świadczącymi usługi hurtowego dostępu do sieci 
szerokopasmowych zrealizowanych z wykorzystaniem środków publicznych przyznanych 
w ramach działania 1.1 POPC a operatorami zainteresowanymi korzystaniem z tych 
usług” - sprawa numer: BA.WZP.26.18.2019. 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2. i  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający odpowiada 
na pytania zadane przez Wykonawcę i zmienia treść SIWZ: 
 
Pytanie 1 
Wykonawca proponuje zmianę aktualnej treści pkt III.4 SIWZ poprzez usunięcie z jego treści 
wymogu zatrudnienia pracowniczego w stosunku do co najmniej 1 osoby kierującej pracami 
wykonywanymi w celu realizacji przedmiotu zamówienia (Kierownik Zespołu). 
Jednocześnie, Wykonawca proponuje wykreślenie z § 5 Umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) ust. 
1, 2, 3 oraz 4 będących w bezpośrednim związku z postulowaną powyżej zmianą. 

 
Uzasadnienie: 
Wskazanie przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia 
przez wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, ma charakter obligatoryjny, w każdym 
przypadku, gdy zamawiający dojdzie do wniosku, iż czynności wykonywane przez określone 
osoby w ramach realizacji zamówienia, stanowią świadczenie pracy na podstawie stosunku 
pracy o którym mowa w art. 22 § 1 k.p. 
W myśl art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
zamawiający powinien przed wszczęciem postępowania, w każdym przypadku rozważyć, czy 
czynności poszczególnych osób, wykonywane w ramach planowanego do udzielenia 
zamówienia, będą miały charakter świadczenia pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy dalej k.p. 
Jeżeli w toku takiej analizy zamawiający ustali, iż zadania poszczególnych osób w ramach 
realizacji zamówienia, spełniają wszystkie przesłanki przewidziane w art. 22 § 1 k.p., 
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świadczące o wykonywaniu pracy w ramach stosunku pracy, to ma on obowiązek 
wprowadzić w opisie przedmiotu zamówienia wymóg zatrudnienia przez wykonawcę tych 
osób na podstawie stosunku pracy. 
Do rozważenia w niniejszym postępowaniu pozostają kwestie związane ze świadczeniem 
niektórych usług (np.: świadczonych przez programistów, integratorów systemów etc.), w 
szczególności, gdy są to osoby o wysokim poziomie kompetencji, posiadające rzadkie 
specjalizacje i niezbędne certyfikaty potwierdzające fachowość (i których zaangażowanie do 
realizacji przedmiotu zamówienia jest wymagane już na etapie składania ofert, czy wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu). Wydaje się, że czynności wykonywane przez te osoby nie 
polegają na świadczeniu pracy. 
Pan …….. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ………… jest podwykonawcą 
Wykonawcy. Pan ………. jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 
646 z późn. zm.), przy czym jest to działalność gospodarcza jednoosobowa, Pan …….  nie 
zatrudnia bowiem żadnych pracowników. Tym sam Pan ……. występuje w charakterze 
niezależnego podwykonawcy świadczącego usługi w ramach własnej działalności 
gospodarczej, a nie pracownika podwykonawcy lub pracownika wykonawcy, tj. na 
warunkach innych niż określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Z tego powodu wymóg, aby 
osoby realizujące przedmiot zamówienia zatrudnione były przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zawarty w treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w pkt III.4 SIWZ nie może być spełniony i nie znajduje podstaw do 
stosowania w stosunku do tego typu uczestników postępowania. 
Należy ponadto zwrócić uwagę, iż klauzula zatrudnienia pracowniczego odnosi się do 
warunków realizacji zamówienia publicznego, a nie cech, które powinien posiadać podmiot 
ubiegający się o jego udzielenie. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę nie 
jest kryterium wyboru wykonawcy ani kryterium udzielenia zamówienia, o czym dokładniej 
wypowiedziała się Krajowa Izba w wyroku z dnia 3 kwietnia 2017 r. (KIO 486/17) i tym 
samym nie może stanowić przesłanki do odrzucenia z powodu niespełniania warunków 
z SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie 1 
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie: 
 
1) pkt III.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

„Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp, zatrudnienia osób pełniących nadzór nad realizacją umowy ze strony 
Wykonawcy (wskazanych w § 4 ust. 4 umowy) na postawie umowy o pracę przez cały okres 
trwania umowy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).” 

 
2) § 4 ust. 4 Załącznika nr 7 do SIWZ - wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
 
„Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym podczas 
realizacji Przedmiotu, pełnienia nadzoru nad realizacją umowy oraz podpisania protokołów 
odbioru jest/są: 
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1) …………………………………., telefon: ……………………… adres e-mail: ………............................ 
2) …………………………………., telefon: ……………………… adres e-mail: ………...........................”. 
 
3) § 5 ust. 1 i 2 Załącznika nr 7 do SIWZ - wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Wykonawca potwierdza, że przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do treści art. 
29 ust. 3a ustawy Pzp osoby pełniące nadzór nad realizacją umowy ze strony 
Wykonawcy (wskazane w § 4 ust. 4 umowy), zatrudnione będą przez Wykonawcę lub 
przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy. 

2. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których 
mowa w ust. 1 . Zamawiający uprawniony jest do żądania oświadczenia lub 
dokumentów od Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie lub dokument powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia lub dokumentu w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.” 

 
Pytanie 2 
Wykonawca postuluje dokonanie zmiany w § 4 ust. 6 polegającej na zastąpieniu obowiązku 
uzyskiwania pisemnej zgody Zamawiającego, obowiązkiem poinformowania Zamawiającego 
z odpowiednim wyprzedzeniem, np. 2 dni. 
 
Odpowiedź na pytanie 2 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 3 
Wykonawca postuluje dokonanie następującej zmiany w § 4 ust. 7 (zaznaczone poniżej 
kolorem czerwonym):  
 

Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy, prawo do 
kontroli realizacji Przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ust. 2 wyłącznie  sposób 
określony w kolejnym zdaniu. Zamawiający ma prawo do wezwania osoby lub osób, o 
których mowa w ust. 2 powyżej, do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie do 
5 dni roboczych od wezwania, w każdym przypadku wymagającym wyjaśnień w zakresie 
realizacji jego obowiązków lub stanu realizacji Przedmiotu zamówienia.  
 
Odpowiedź na pytanie 3 
Zamawiający zmienia § 4 ust. 7 Załącznika nr 7 do SIWZ - wzoru umowy w następujący 
sposób: 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy, prawo do 

kontroli realizacji Przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ust. 2 oraz nadzoru nad 

realizacją Przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ust. 4 w sposób określony 

w kolejnym zdaniu. Zamawiający ma prawo do wezwania osoby lub osób, o których mowa 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



   4/12 

w ust. 2 lub w ust. 4 powyżej, do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie do 

5 dni roboczych od wezwania, w każdym przypadku wymagającym wyjaśnień w zakresie 

realizacji jego obowiązków lub stanu realizacji Przedmiotu zamówienia.   

 
Pytanie 4 
Czy istnieje możliwość dodania w § 6 ust. 5 (pozostała numeracja ustępów się zmieni) 

następującego postanowienia (zaznaczone poniżej kolorem czerwonym): 

W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 powyżej, 
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych sporządzi i przekaże Zamawiającemu poprawioną 
pierwszą wersję Zasad, uwzględniającą uwagi, o których mowa w ust. 4 powyżej, chyba, że 
Wykonawca wskaże, iż uwzględnienie zgłoszonych uwag nie będzie możliwe, doprowadzi do 
sprzeczności z prawem, bądź nieuzasadnione, wówczas Wykonawca obowiązany jest do 
wyczerpującego pisemnego przestawienia swojego stanowiska w tym zakresie. Zamawiający 
zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności w przypadku zobowiązania Wykonawcy do 
uwzględnienia w Przedmiocie umowy uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego, które stoją w 
sprzeczności z prawem lub są nie zasadne z punktu widzenia profesjonalnej wiedzy 
Wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający zmienia § 6 ust. 5 Załącznika nr 7 do SIWZ - wzoru umowy w następujący 
sposób: 
 
„W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 powyżej, 
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych sporządzi i przekaże Zamawiającemu poprawioną 
pierwszą wersję Zasad, uwzględniającą uwagi, o których mowa w ust. 4 powyżej, chyba, że 
Wykonawca wskaże, iż uwzględnienie zgłoszonych uwag doprowadzi do sprzeczności z 
prawem. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do wyczerpującego pisemnego 
przestawienia swojego stanowiska w tym zakresie w terminie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym.”  
 
 

Pytanie 5 
Wykonawca postuluje dokonanie następujących zmian w § 6 ust. 6:  

- zamiany opóźnienia na zwłokę, aby Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za 
niedotrzymanie terminu z przyczyn od niego niezależnych; 

- dodania zastrzeżenia, że kara umowna o której mowa w tym ustępie może być naliczona 
po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu oraz zastrzeżenia, że w 
przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez Wykonawcę, że uwagi Zamawiającego są 
niezasadne w świetle wiedzy i profesjonalnego doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca 
będzie w takiej sytuacji zobowiązany do ich uwzględnienia pomimo wcześniejszego 
zgłoszenia, że są niezasadne, na wyraźne, pisemne żądanie Zamawiającego, jednakże 
wyłącznie na ryzyko Zamawiającego, który w tym zakresie zwolni Wykonawcę od 
odpowiedzialności wynikłej z uwzględnienia tych poleceń i wskazówek, w tym wobec 
osób trzecich; 

- wykreślenie prawa do odstąpienia wskazanego w tym ustępie; 
 
Odpowiedź na pytanie 5 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 6 
Wykonawca postuluje dokonanie zmian w § 6 ust. 8-13 analogicznych jak zaproponowane 
powyżej w stosunku do procedury odbioru pierwszej wersji Zasad; 
 
Odpowiedź na pytanie 6 
Zamawiający zmienia § 6 ust. 12 Załącznika nr 7 do SIWZ - wzoru umowy w następujący 
sposób: 
 
„Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych, sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
ostateczną wersję Zasad, uwzględniającą uwagi o których mowa w ust. 11 powyżej, chyba, 
że Wykonawca wskaże, iż uwzględnienie zgłoszonych uwag doprowadzi do sprzeczności z 
prawem. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do wyczerpującego pisemnego 
przestawienia swojego stanowiska w tym zakresie w terminie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym.” 
 
Pytanie 7 
Czy istnieje możliwość dodania w § 6 ust. 16 do jego aktualnej treści, następującego 
postanowienia: 
„Nie przystąpienie przez Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru lub nie podpisanie 
go bez uzasadnienia, uważane będzie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i 
upoważniać będzie Wykonawcę do wystawienia faktury VAT.” 
 
Odpowiedź na pytanie 7 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 8 
1. Czy istnieje możliwość zmiany § 8 ust. 1, 2 oraz 8 polegającej na dodaniu sformułowań, 

zaznaczonych poniżej kolorem czerwonym: 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar 

umownych w poniższych przypadkach: 
1) niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 6 ust. 3 lub ust. 8 

Umowy – kwotę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 
1 Umowy –  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za wszystkie dni zwłoki, 

2) nieprzeprowadzenia Warsztatów w którymkolwiek z terminów, o których mowa w § 
3 ust. 1 pkt 2 Umowy – kwotę w wysokości 2 000,00 zł, chyba, że za taką okoliczność 
nie ponosi winy, 

3) niedotrzymania któregokolwiek z terminów na uwzględnianie uwag Zamawiającego z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 5 lub ust. 10 lub ust. 
12  Umowy – kwotę w wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 
ust. 1 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – kwotę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 
ust. 1 Umowy;  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



   6/12 

7) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Wykonawcy - kwotę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust.  1 Umowy.'' 

 
Odpowiedź na pytanie 8 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 9 
Czy istnieje możliwość wykreślenia w § 8 ust. 4, odnoszącego się bezpośrednio do obowiązku 

zatrudnienia pracowniczego? 

Odpowiedź na pytanie 9 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 10 
1. Postulujemy dodanie w § 8 ustępów 9, 10, 11 i 12 o następującej treści: 

„9. Całkowita wysokość odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy (ustalonej na 
podstawie Umowy, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie) dochodzonych przez 
Zamawiającego lub innej osoby, należnych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania niniejszej Umowy nie może przekroczyć 200% wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust. 1. Zastrzeżenia zawarte powyżej nie będą dotyczyć strat 
ani szkód wynikających z winy umyślnej Wykonawcy, ani nie będą obowiązywać w 
zakresie, w jakim są niedozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych. 
10. Ani Zamawiający, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są usługi, nie mogą od 
Wykonawcy żądać, na podstawie Umowy, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, 
odszkodowania z tytułu utraconych korzyści lub szkód następczych, ubocznych lub 
pośrednich związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy lub w inny 
sposób związanymi ze świadczonymi przez Wykonawcę usługami. W szczególności 
wyłączona jest możliwość domagania się przez Zamawiającego wykonania zastępczego 
Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
11. Wszelkie roszczenia lub postępowania mogą zostać przez Zamawiającego zgłoszone 
lub wszczęte wyłącznie przeciwko Wykonawcy, z wyłączeniem jego podwykonawców, 
członków organów i współpracowników. 
12. Wykonawca nie ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
za wadliwość świadczonych przez niego usług – Strony dokonują w tym zakresie 
wyłączenia rękojmi zgodnie z art. 558 § 1 Kc. ” 

 
Odpowiedź na pytanie 10 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 11 
Wykonawca postuluje dokonanie zmiany w ust. 1, polegającej na dodaniu, że odstąpienie o 
którym mowa w tym ustępie przysługuje o ile Wykonawca pozostanie w zwłoce co najmniej 
5 dni roboczych, a nie jakimkolwiek opóźnieniu i dodatkowo uchybi wezwaniu 
Zamawiającego do niezwłocznego (w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania) 
wykonania danej wersji Zadań. 
 
Odpowiedź na pytanie 11 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 12 
Wykonawca proponuje, aby prawo do wykonywania zależnych praw autorskich 
przysługiwało wyłącznie Zamawiającemu, a innym podmiotom wyłącznie za uprzednią, 
pisemna zgodą Wykonawcy pod rygorem nieważności. 
 
Odpowiedź na pytanie 12 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 13 
Wykonawca postuluje wykreślenie nieadekwatnych do charakteru Przedmiotu Umowy 
postanowień § 10 ust. 9 i 11 
 
Odpowiedź na pytanie 13 
Zamawiający zmienia § 10 Załącznika nr 7 do SIWZ - wzoru umowy poprzez zmianę treści  
ust. 11, który otrzymuje brzmienie:  
 
„11. W przypadku wykonania przez Zamawiającego opracowań, modyfikacji, 
przystosowywania, tłumaczenia lub innego rodzaju zmian treści przekazanych dokumentów 
na potrzeby niniejszej umowy w ramach pól eksploatacji, o których mowa powyżej, 
Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za treść przedmiotowych opracowań lub 
innego rodzaju zmian treści przekazanych dokumentów. Ponadto Wykonawca nie będzie 
wskazywany jako autor utworu zależnego powstałego na skutek dokonywania modyfikacji, 
tłumaczeń i adaptacji opracowań oraz wykorzystywania Przedmiotu umowy.” 
 
Zamawiający wykreśla ust. 12 w § 10 Załącznika nr 7 do SIWZ - wzoru umowy.  
 
Pytanie 14 
Czy istnieje możliwość dokonania zmiany w § 10 ust. 8, polegającej na zastąpieniu 

dotychczasowej treści tego ustępu treścią następującą: 

„W przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich skierowanych do Zamawiającego, oraz 
strat, szkód poniesionych przez Zamawiającego na skutek tych roszczeń, wynikających z 
naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej osoby trzeciej przez Wykonawcę 
przy sporządzeniu rezultatów prac bądź wszczęcia postępowania przeciwko 
Zamawiającemu w związku z roszczeniami lub powzięcia przez Zamawiającego 
wiadomości o zamiarze zgłoszenia takiego roszczenia lub wszczęcia takiego postępowania 
przeciwko Zamawiającemu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę na 
piśmie, a Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego upoważnienia, podejmie 
wszelkie możliwe uzasadnione kroki zmierzające do zwolnienia Zamawiającego z 
odpowiedzialności w przedmiotowym zakresie. Ewentualne odszkodowania i koszty 
zasądzone prawomocnym orzeczeniem od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez 
Wykonawcę praw własności intelektualnej osoby trzeciej przy sporządzaniu Utworu lub 
poniesione przez Zamawiającego  zgodnie z ugodą uzgodnioną uprzednio ze Wykonawcą, 
zostaną Zamawiającemu zwrócone przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się, że 
bez zgody Wykonawcy nie podejmie w związku z powyższymi roszczeniami żadnych 
czynności, w szczególności nie uzna roszczenia lub nie zawrze ugody, ani nie poniesie 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



   8/12 

kosztów związanych z obroną przed tymi roszczeniami. Zamawiający może zawrzeć ugodę 
jedynie po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.” 

 
Odpowiedź na pytanie 14 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 15 
Wykonawca Postuluje dodanie w § 10 ustępów 13, 14 o następującej treści: 

 
„13. Wykonawca zachowuje prawa własności intelektualnej w zakresie danych, 
oprogramowania, projektów, narzędzi, modeli, systemów, szablonów, znaków układu 
graficznego, układu tabel oraz innych metodologii i know-how, które stanowią własność 
Wykonawcy lub do których Wykonawca posiada licencje podczas realizacji Umowy, jak 
również w zakresie dokumentów roboczych, opracowanych przez Wykonawcę w związku 
z wykonywanymi pracami (z wyłączeniem zawartych w nich informacji otrzymanych od 
Zamawiającego). Jeżeli jakiekolwiek produkty prac dostarczane przez Wykonawcę w 
wykonaniu Umowy, przygotowane zostaną w oparciu o istniejące narzędzia, które 
stanowią produkty standardowe Wykonawcy i do których Wykonawcy przysługują prawa 
autorskie lub licencje na korzystanie, Wykonawca zachowa prawa autorskie do 
powyższych narzędzi oraz ich zmian, rozszerzeń i opracowań. Wykonawca zachowuje 
prawo do wykorzystywania powyższych narzędzi podczas świadczenia usług na rzecz 
innych podmiotów i tworzenia na ich podstawie materiałów podobnych do produktów 
prac dostarczanych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy. 
14. W zakresie korzystania przez Zamawiającego z elementów wskazanych w ust. 13 
powyżej Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, niezbywalnej licencji, z 
prawem udzielania sublicencji. Udzielenie licencji następuje ze skutkiem na dzień zapłaty 
wynagrodzenia, w ramach którego wszelkie opracowania zostały utrwalone. Licencja 
zostaje udzielona na okres 5 lat, po upływie których licencja przekształca się w licencję na 
czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia licencji z zachowaniem 10 letniego 
okresu wypowiedzenia. Licencja obejmuje prawo udzielania sublicencji. Wykonawca 
zobowiązuje się również, że nie wypowie Zamawiającemu udzielonej licencji w pierwszym 
okresie jej obowiązywania a w razie uchybienia temu obowiązkowi będzie zobowiązany 
do zwrotu Zamawiającemu wynagrodzenia z tytułu udzielonej licencji.” 

 
Odpowiedź na pytanie 15 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 16 
Czy istnieje możliwość zmiany § 10 ust. 7, polegającą na dodaniu, po jego aktualnej treści, 
następującego postanowienia: 
„Jednakże Wykonawcy przysługuje prawo do zachowania kopii wszelkich informacji w 
zakresie wymaganym przez prawo i regulacje zawodowe wiążące Wykonawcę, a także jednej 
kopii wszelkich materiałów zawierających informacje w celu ewentualnego udowodnienia 
podjętej współpracy i wykonanych przez Wykonawcę usług przez okres co najmniej 7 lat oraz 
kopii informacji, które zostały zapisane automatycznie jako kopia zapasowa w systemie 
informatycznym Wykonawcy, których nie ma możliwości usunięcia.” 
 
Odpowiedź na pytanie 16 
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Zamawiający zmienia § 10 ust. 7 Załącznika nr 7 do SIWZ - wzoru umowy w następujący 
sposób: 
 
„Z chwilą odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność nośników, na których Przedmiot umowy został utrwalony w chwili 
ich wydania, o ile wydanie następuje przez przekazanie tych nośników w formie fizycznej,  
a nie poprzez udostępnienie Przedmiotu umowy w systemie informatycznym (w tym 
umożliwienie ich pobrania). Jednakże Wykonawcy przysługuje prawo do zachowania kopii 
wszelkich informacji w zakresie wymaganym przez prawo i regulacje zawodowe wiążące 
Wykonawcę, a także jednej kopii wszelkich materiałów zawierających informacje w celu 
ewentualnego udowodnienia podjętej współpracy i wykonanych przez Wykonawcę usług 
przez okres co najmniej 7 lat oraz kopii informacji, które zostały zapisane automatycznie jako 
kopia zapasowa w systemie informatycznym Wykonawcy, których nie ma możliwości 
usunięcia.” 
 
Pytanie 17 
Wykonawca zwraca uwagę, że w § 12 ust. 1, nie ma określonego terminu, o którym mowa w 
§ 12 ust. 2. Ponadto w odniesieniu do § 12 ust. 2. Wykonawca postuluje wprowadzenie 
postanowienia, że odstąpienie o którym mowa w tym ustępie przysługuje o ile Wykonawca 
pozostanie w zwłoce co najmniej 5 dni roboczych z podpisaniem umowy o poufności.” 
 
Odpowiedź na pytanie 17 
Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do § 12 ust. 1, Zamawiający określił termin na 
podpisanie umowy o poufności na dzień podpisania umowy głównej. W tym celu 
Zamawiający użył sformułowania „Strony wraz z niniejszą Umową zobowiązują się do 
podpisania umowy o poufności, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy”, co oznacza, 
że podpisanie umowy o poufności nastąpi jednocześnie z podpisaniem umowy głównej.   
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w § 12 ust. 2. Jednocześnie 
Zamawiający zmienia § 9 ust. 1 Załącznika nr 7 do SIWZ - wzoru umowy na następujący:  
 

„Niezależnie od innych postanowień umownych, Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) bez wyznaczania dodatkowego 

terminu i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 6, w 

następujących przypadkach: 

1) opóźnienia w wykonaniu pierwszej wersji Zasad, o którym mowa w § 6 ust. 3 lub 
2) opóźnienia w wykonaniu drugiej wersji Zasad, o którym mowa w § 6 ust. 8 lub 
3) niepodpisania umowy o poufności, o której mowa w § 12 ust. 1.”  

 
Pytanie 18 
W odniesieniu do  § 14 ust. 1 Wykonawca postuluje wprowadzenie wzajemności, aby każda 
ze Stron musiała uzyskiwać pisemną zgodę na cesję, a nie tylko Wykonawca. 
 
 
Odpowiedź na pytanie 18 
Zamawiający zmienia treść § 14 ust. 1 Załącznika nr 7 do SIWZ - wzoru umowy na 
następującą: 
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„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z 
Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.” 
 
Pytanie 19 
1. Wykonawca postuluje wykreślenie z umowy o poufności (załącznik nr 4 do Umowy): 
 

- ust. 7 w całości (Wykonawca przetwarza bowiem dane w ramach swojej grupy 
kapitałowej), 

- ust. 8 w całości (Wykonawca przetwarza bowiem dane w ramach swojej grupy 
kapitałowej, a także podwykonawcom przy pomocy których będzie realizował czynności 
w ramach Umowy), 

- ust. 11 w całości (Wykonawca przetwarza bowiem dane w ramach swojej grupy 
kapitałowej), 

- ust. 12 w całości (Wykonawca posiada systemy zapewniające automatyczne wykonywanie 
kopii zapasowych), 

- ust. 13 zdanie ostatnie (Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność za skutki 
ujawnienia, ale nie gwarancyjną za działania i zaniechania innych osób trzecich, którym 
nie powierzył wykonywania czynności w ramach Umowy); 

 
Odpowiedź na pytanie 19 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 20 
Wykonawca postuluje zmianę w umowie o poufności (załącznik nr 4 do Umowy): 

- wysokości kary umownej na 10.000 zł za jedno naruszenie, i wprowadzenie limitu 
łącznego na kary dot. poufności – 50.000 zł oraz doprecyzowanie, że kara umowna 
należna jest wyłącznie za sprzeczne z Umową lub prawem ujawnienie Informacji Poufnych 
nieuprawnionym osobom trzecim; 
- definicji Informacji Poufnych tak aby obejmowały wyłącznie informacje dot. Umowy, 
ujawnianie przez Zmawiającego lub w jego imieniu, były niedostępne publicznie – 
adekwatne będzie także odwołanie do ustawowej definicji Tajemnicy Przedsiębiorstwa; 

 
Odpowiedź na pytanie 20 
Zamawiający zmienia treść § 4 umowy o poufności – Załącznika nr 4 do umowy na 
następującą: 
 
„W przypadku niedotrzymania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej na rzecz Zamawiającego w 
wysokości: 25.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100) za 
każde pojedyncze naruszenie. Sumaryczny limit kar, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
ograniczony jest do wysokości 100% wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 umowy 
głównej. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość ww. kary 
umownej w celu naprawienia szkód poniesionych przez Zamawiającego na skutek 
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, wniesionych w związku z naruszeniem 
przez Wykonawcę jego zobowiązań przewidzianych niniejszą umową. Wykonawca 
zobowiązuje się ponadto do przystąpienia na swój koszt do jakiegokolwiek postępowania 
sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, a wynikłego 
z niedochowania warunków określonych w niniejszej umowie”. 
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W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.  
 
Pytanie 21 
Wykonawca postuluje dodanie do umowy o poufności (załącznik nr 4 do Umowy) 
następujących postanowień: 

 
„Niezależnie od innych postanowień Umowy, Wykonawca jest uprawniony do przekazywania 
tych informacji: (a) podmiotom świadczącym na rzecz Wykonawcy usługi z zakresu 
administracji zasobami lub z zakresu obsługi infrastruktury informatycznej, (b) 
podwykonawcom oraz stałym współpracownikom współpracującym w oparciu o umowy 
cywilnoprawne oraz (c) podmiotom wchodzącym w skład globalnej sieci Wykonawcy, pod 
warunkiem że nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, oraz nastąpi wyłącznie w związku z 
obowiązkiem przestrzegania przez Wykonawcę obligatoryjnych regulacji wewnętrznych 
dotyczących np. kontroli jakości, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, badania 
konfliktu interesów, polityki niezależności, identyfikacji klientów itp., jak również w związku z 
potrzebą obrony przed roszczeniami, przy czym Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za 
działania i zaniechania dotyczące obowiązku zachowania poufności podmiotów wskazanych 
w niniejszym podpunktach a), b) i c) jak za swoje własne działania i zaniechania. 
- Niezależnie od innych postanowień Umowy, Wykonawca w celach dowodowych – 
wykazywania należytego wykonania Umowy, ma prawo zachować kopii wszystkich 
dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą Umową, a także przysługuje mu 
prawo zachowania wszelkich informacji i dokumentów (w tym ww. informacji poufnych 
Zamawiającego) otrzymanych od Zamawiającego,  a także prawo zachowania kopii wszelkich 
materiałów zawierających Informacje Poufne, które zostały zapisane automatycznie jako 
kopia zapasowa w systemie informatycznym Wykonawcy, i nie ma racjonalnej możliwości ich 
usunięcia.” 
 
Odpowiedź na pytanie 21 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia pkt  X.3. SIWZ na następujący: 
 
„Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert częściowych, zgodnie z pkt V.1 SIWZ.” 

 
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w wyniku udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, 
zmiany treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania 
i otwarcia do dnia 17 kwietnia 2019 r. 
 
Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

W związku z powyższym pkt XVIII i XX SIWZ otrzymują brzmienie: 

 

XVIII.  Miejsce, termin i sposób składania ofert. 
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1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, 

ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym 

terminie: 

do dnia  17/04/2019 r., do godz. 10:00 

 

2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 

3.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, 

którą należy  opisać następująco: 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 

ul. Giełdowa 7/9 

01-211 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „Przygotowanie uniwersalnych zasad i procedur 
współpracy pomiędzy operatorami świadczącymi usługi hurtowego dostępu 
do sieci szerokopasmowych zrealizowanych z wykorzystaniem środków 
publicznych przyznanych w ramach działania 1.1 POPC a operatorami 
zainteresowanymi korzystaniem z tych usług” – sprawa nr: 
BA.WZP.26.18.2019. 
 

Nie otwierać przed dniem: 17/04/2019 r., godz. 10:15 

 
 

XX.    Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju 
nr 08.21 (Sala Konferencyjna):  

 w dniu   17/04/2019 r. o godz. 10:15 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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