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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.16.2021.13 

 

 

 
 
 
 
Wykonawcy 

 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa posiadanego środowiska 
serwerowego typu blade”. Sprawa numer: BA.WZP.26.16.2021. 

 
 
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zmienia treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie „SWZ”, w następującym zakresie, 
tj.: 
 
 

I.  

 w Załączniku nr 6 do SWZ – wzorze umowy wraz z załącznikami, § 14 o brzmieniu: 
 

§ 14 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej w zakresie innym niż 

wskazał to w ofercie przetargowej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności 
wynikających z Umowy. 

2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została podpisana przez Strony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
4. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności 

oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
5. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z Umowy, powinny być 

rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami. W przypadku 
niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i ustawy z dnia 29 
stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.   

Warszawa, 19 lipca 2021 r. 
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Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1. Załącznik numer 1 do wzoru umowy – Opis Przedmiotu zamówienia; 
2. Załącznik numer 2 do wzoru umowy – Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy; 
3. Załącznik numer 3 do wzoru umowy – Wzór Protokołu odbioru; 
4. Załącznik numer 4 do wzoru umowy – Oferta Wykonawcy. 

 

 otrzymuje brzmienie: 
 

§ 14 
1. Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu dokumentacji powstającej w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, będącej utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i nie są one obciążone 
jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powstającej w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do 
dokonywania w nich zmian i wykonywania praw zależnych. Przeniesienie autorskich praw 
majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w niniejszym ustępie, uprawnia do 
nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z dokumentacji powstającej w 
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalenie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, 

fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, 
2) zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, 

fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi 
niezależnie od ilości egzemplarzy, 

3) wprowadzenie do obrotu bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych  
i bez względu na przeznaczenie, 

4) rozpowszechnienie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie i Intranecie, 
5) dowolnego wykorzystywania utworów, w szczególności do prezentacji, łączenia 

fragmentów z innymi utworami, sporządzania wersji obcojęzycznych, 
6) dowolnego przetwarzania utworów, tym adaptacji, modyfikacji, wykorzystywania ich 

jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu 
przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

7) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera 
przez Kupującego, 

8) przesyłanie przy wykorzystywaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku, 
9) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności 

na nośnikach magnetycznych, płytach CD-ROM, DVD i wszelkich innych nie 
wymienionych nośnikach jakie mogą powstać w przyszłości. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powstającej w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy obejmuje również prawo do korzystania, pobierania 
pożytków i rozporządzania wszelkimi ich opracowaniami wykonanymi przez 
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Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody 
Wykonawcy. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez 
Zamawiającego dowolnych zmian w dokumentacji, do której Zamawiający nabył 
majątkowe prawa autorskie na podstawie niniejszej Umowy. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i prawa zezwalania na wykonywanie praw 
zależnych do dokumentacji powstającej w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi 
bezwarunkowo najpóźniej z chwilą podpisania protokołu odbioru.  

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw 
autorskich do utworów w żaden sposób nie będą wykonywały przysługujących im praw, 
w szczególności Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Zamawiający może korzystać z 
utworów bez wskazywania autorstwa twórców. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Przedmiot Umowy nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu materiały powstałe w wyniku 
realizacji Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, 
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 
własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 

II.  

 w Załączniku nr 6 do SWZ – wzorze umowy wraz z załącznikami, dodaje się § 15 
o brzmieniu: 

 
§ 15 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej w zakresie innym niż 
wskazał to w ofercie przetargowej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności 
wynikających z Umowy. 

2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została podpisana przez Strony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
4. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności 

oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
5. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z Umowy, powinny być 

rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami. W przypadku 
niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 29 
stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.   
   

Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 
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1. Załącznik numer 1 do wzoru umowy – Opis Przedmiotu zamówienia; 
2. Załącznik numer 2 do wzoru umowy – Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy; 
3. Załącznik numer 3 do wzoru umowy – Wzór Protokołu odbioru; 
4. Załącznik numer 4 do wzoru umowy – Oferta Wykonawcy. 

 

  Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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