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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.50.2020.12 

 

 
Wykonawcy 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zapewnienie Zamawiającemu 
dostępu do baz danych z zakresu branży teleinformatycznej, telekomunikacyjnej i informatycznej, 
w tym do publikacji i narzędzi z wyżej wymienionego zakresu”” - sprawa BA.WZP.26.50.2020 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
odpowiada na pytania zadane przez wykonawców i zmienia SIWZ: 
 
 
Pytanie 53:  
W odpowiedzi na Pytanie 14 - Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy; § 8; 

 

Odnośnie odmowy zmiany zapisów dotyczących Praw Autorskich. 
 
Zapisy dotyczące praw autorskich są nieadekwatne do charakteru oraz istoty świadczonych 
usług przez Wykonawcę. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie bazy wiedzy 
Zamawiającemu na okres minimum 12 miesięcy i tym samym na okres trwania licencji. Baza 
wiedzy zamawiającego zawiera Materiały/Publikacje, które mają m.in. charakter badan, 
wniosków i rekomendacji, a także interaktywnych narzędzi np. badań dojrzałości organizacji 
względem technologii itd.  Zgodnie z zasadami świadczenia usług Wykonawcy, Zamawiający 
nabywa prawo do korzystania z bazy danych / bazy wiedzy i tym samym korzystania z 
Materiałów / Publikacji na okres świadczenia usług. Materiały / Publikacje są objęte Prawami 
Autorskimi i prawo do korzystania z nich mają wyłącznie uprawnieni Użytkownicy, zgodnie z 
warunkami licencyjnymi Wykonawcy. 
 
W przypadku braku dopuszczenia przez Zamawiającego takiego modelu świadczenia usług, 
Wykonawca nie jest w stanie brać udziału w dalszym postępowaniu przetargowym. 
 
Powyższe zasady są podane do publicznej wiadomości i obowiązują w każdym kraju, w jakim 
Wykonawca świadczy usługi, w tym w Polsce, we współpracy z innymi instytucjami 
rządowymi. Każdego Klienta obowiązują takie same zasady. 
 
W związku z powyższym, ponownie, prosimy o zmianę całego paragrafu na: 

Warszawa, 15 grudnia 2020 r. 
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1. Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu bazy danych, Wykonawca odpowiednio udziela 
lub zapewni udzielenie Zamawiającemu niewyłącznej licencji ograniczonej czasowo na 
okres trwania niniejszej Umowy dla 10 Użytkowników Zamawiającego, zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do Umowy, obejmującej następujące uprawnienia:   
1) drukowania poszczególnych publikacji i Materiałów Wykonawcy na własny użytek;  
2) sporządzania wycinków z poszczególnych publikacji i Materiałów Wykonawcy na 

potrzeby wewnętrznych prezentacji lub raportów, które będą współdzielone z innymi 
pracownikami Zamawiającego, pod warunkiem, że wykorzystanie wycinków spełnia 
zasady określone w niniejszej Umowie.  

2. Zamawiający nie ma prawa, bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy, do 
przekazywania Materiałów/Publikacji  do innych jednostek organizacyjnych bądż 
publikowania Materiałów/Publikacji w internecie bądż intranecie lub wprowadzenia 
danych do obrotu w inny sposób. 

3. Zamawiający ma prawo do zmiany Użytkownika wyłącznie w przypadku następujących 
okoliczności: 
1) zakończenia stosunku pracy pomiędzy Zamawiającym a Użytkownikiem; 
2) znaczącego zmienienia funkcji Użytkownika w organizacji Zamawiającego. 
Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany 
Użytkownika w celu udostępnienia mu możliwości korzystania z Usług. Zmiana 
Użytkownika nie stanowi zmiany Umowy, wymagającej sporządzenia aneksu. 

4. Wykonawca oświadcza, że ponosił będzie pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia 
praw osób trzecich w związku z przedmiotem Umowy. W przypadku wystąpienia do 
Zamawiającego osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności 
przemysłowej, praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw na dobrach 
niematerialnych wynikających z realizacji przez Strony przedmiotu Umowy, 
odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich mogących powstać w związku  
z tym zobowiązań Zamawiającego wobec osób trzecich.  

5. Usługi będące przedmiotem Umowy świadczone przez Wykonawcę są chronione prawem 
autorskim, zgodnie ze stosowanymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 
Usługi stanowią własność i są objęte ochroną praw autorskich na rzecz Wykonawcy i/lub 
jego podmiotów stowarzyszonych. Wykonawca zastrzega wszelkie prawa do Usług, które 
nie zostały wprost przyznane Umową Zamawiającemu.  

6. Wykonawca jest uprawniony do monitorowania aktywności Użytkowników na stronie 
bazy wiedzy Wykonawcy.  

7. W zakresie nieuregulowanym Umową i niesprzecznym z Umową obowiązują warunki 
licencyjne Wykonawcy podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Wykonawcy. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie zgodnie z ustawą Pzp zapewniając równe 
traktowanie wszystkich wykonawców,  co oznacza że nie może przyjąć sposobu licencjonowania 
zaproponowanego przez wykonawcę w pytaniu.  
Jednocześnie Zamawiający zmienia § 8 wzoru umowy na następujący: 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udostępniania i przekazywania 
Zamawiającemu wszystkich danych w ramach Umowy, w tym danych zawartych na 
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platformie internetowej i zezwalania na ich wykorzystanie w zakresie przewidzianym 
Umową. 

2. W ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 7 ust. 1 Umowy, z chwilą udostępnienia 
Zamawiającemu bazy danych, Wykonawca odpowiednio udziela lub zapewni udzielenie 
Zamawiającemu niewyłącznej licencji, ograniczonej czasowo na okres trwania niniejszej 
Umowy, dla co najmniej 10 Użytkowników Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
Umowy, obejmującej następujące uprawnienia:   
1) drukowania poszczególnych publikacji i Materiałów Wykonawcy na własny użytek;  

2) sporządzania wycinków z poszczególnych publikacji i Materiałów Wykonawcy na 
potrzeby wewnętrznych prezentacji lub raportów, które będą współdzielone z innymi 
pracownikami Zamawiającego, pod warunkiem, że wykorzystanie wycinków spełnia 
zasady określone w niniejszej Umowie.  

3. Wykonawca oświadcza, że ponosił będzie pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia 
praw osób trzecich w związku z przedmiotem Umowy. W przypadku wystąpienia do 
Zamawiającego osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności 
przemysłowej, praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw na dobrach 
niematerialnych wynikających z realizacji przez Strony przedmiotu Umowy, 
odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich mogących powstać w związku  
z tym zobowiązań Zamawiającego wobec osób trzecich.  

4. Usługi będące przedmiotem Umowy świadczone przez Wykonawcę są chronione prawem 
autorskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługi stanowią własność i są 
objęte ochroną praw autorskich na rzecz Wykonawcy i/lub jego podmiotów 
stowarzyszonych. Wykonawca zastrzega wszelkie prawa do Usług, które nie zostały wprost 
przyznane Umową Zamawiającemu.  

5. Wykonawca jest uprawniony do monitorowania aktywności Użytkowników na stronie bazy 
wiedzy Wykonawcy.  

6. W zakresie nieuregulowanym Umową i niesprzecznym z Umową obowiązują warunki 
licencyjne Wykonawcy podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Wykonawcy. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca może w ofercie uzupełnić lub 
uszczegółowić wskazane powyżej warunki licencyjne, jak również złożyć wraz z ofertą 
obowiązujące warunki licencyjne. 
 
Pytanie 55:  
W odpowiedzi na Pytanie 52  - Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Umowy; pkt 14 
 
Szanowni Państwo, zwracamy się ponownie o dopuszczenie, aby to Wykonawcy przedstawili 
w ofertach poziomy dostępowe, zgodnie ze swoimi warunkami licencjonowania oraz 
posiadanymi produktami tak, aby odpowiadały potrzebom Zamawiającego. Intencją 
zadanego pytania było potwierdzenie, czy Zamawiający uzna nasz podział produktowy, który 
zamierzamy w ramach naszej oferty Państwu zaproponować, a nie tak daleka modyfikacja 
tego wymagania. W obecnej postaci, z uwagi na znaczną zmianę wymagań, co do ilości 
dostępów oraz uprawnień, nie jesteśmy w stanie złożyć oferty w określonym SIWZ II, pkt 2 
budżecie.  
 
Tym samym proponujemy zmianę brzmienia tego punktu na:  
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Poziom dostępu do bazy danych dla poszczególnych Użytkowników może się różnić i zostanie 
szczegółowo określony przez Wykonawcę w Załączniku do Oferty. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć wraz z ofertą uszczegółowienie 
opisanych w pkt 14 załącznika do umowy poziomów dostępów. 
 
Pytanie 56:  
W odpowiedzi na Pytanie 45 z dnia 14.12.2020 - Załącznik nr 1 do Umowy – Opis 
Przedmiotu Umowy; pkt 5 ust. 9) oraz 10) 
 
Dziękujemy za usunięcie z ustępu 9) „kalkulatory i konfiguratory usług chmurowych różnych 
dostawców”.   
Pozostając konsekwentnymi, prosimy również o usunięcia „planery, kalkulatory” z ustępu 
10). 
 
Pozostawienie tego zapisu spowoduje znaczny i nieuzasadniony wzrost kosztów za usługę 
po stronie Zamawiającego. Prosimy o zdanie się na nasze doświadczenie oraz know-how we 
współpracy z regulatorami z innych krajów oraz Polskimi Instytucjami Publicznymi. 
Pozostawienie tego wymagania tak jak jest, spowoduje, że oferta będzie przewyższała 
budżet określony w SIWZ II, pkt 2 kilkakrotnie i będzie nadmiarowa w stosunku do Państwa 
rzeczywistych potrzeb.  
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zmiany planu licencyjnego w czasie trwania 
umowy, w ramach ustalonego Umową budżetu, w sytuacji rażącego niedopasowania usługi. W 
czasie trwania umowy robimy regularne audyty wykorzystania usługi, z którego będzie widać, z 
czego Państwo korzystacie i co przynosi największe korzyści. Lokalny Opiekun Zamawiającego 
będzie cyklicznie z Państwem monitorował jakość usług i będzie mógł doradzić ewentualną 
zmianę 
 
Odpowiedź 
Zamawiający w pkt 5.10) załącznika nr 1 do Umowy skreśla wyrażenie:  „planery, kalkulatory”  
 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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