
  

 

Znak sprawy: PDZP-26/Z-2/22 

Kielce 05.04.2022r. 

Do wszystkich zainteresowanych, 

którzy pobrali SWZ 

ODPOWIEDŹ NR 1 

NA WNIOSKI WYKONAWCÓW 

DOTYCZY PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJE, KONFIGURACJE I WDROŻENIE 

INFRASTRUKTURY SPRZETOWEJ I OPROGRAMOWANIA DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

 

Zamawiający – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, udziela odpowiedzi na wnioski 

Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy 

z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany 

treści SWZ: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy zapisu w Dodatku nr 6 PROJEKTOWE POSTANOWIENIA UMOWY - § 6. 

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w Umowie jednoznacznego zapisu, iż Instrukcja Użytkownika oraz 

Instrukcje Instalacyjne nie stanowią składowych Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia, o których mowa 

w § 6.  

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający dokonuje zmiany w Dodatku nr 6 do SWZ, par. 6, który otrzymuje brzmienie: 

„ § 6 DOKUMENTACJA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia (dalej zwaną 

Dokumentacją) oraz jej aktualizacji w toku realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami 

SOPZ. Dokumentacja obejmuje Harmonogram Wdrożenia, Dokumentację analizy przedwdrożeniowej 

oraz Dokumentację Powykonawczą.  

2. Harmonogram Wdrożenia oraz Dokumentację Analizy przedwdrożeniowej zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.   

3. Dokumentacja Powykonawcza zostanie opracowana w terminie określonym w Harmonogramie 

Wdrożenia.   

4. Poszczególne elementy ostatecznej Dokumentacji dostarczone zostaną przez Wykonawcę 

Zamawiającemu w języku polskim, z zastrzeżeniem wskazanym w zdaniu ostatnim niniejszego ustępu. 

Dokumentacja będzie dostarczona w formie elektronicznej w postaci email w formacie „.doc” lub 

„.docx” i „.pdf” oraz w wersji papierowej w jednym egzemplarzu. Zamawiający nie wymaga od 



  

Wykonawcy tłumaczenia z języka angielskiego dokumentacji podmiotów trzecich, o ile producent nie 

dostarcza dokumentacji w języku polskim.  

5. Odbiór poszczególnych elementów Dokumentacji, o których mowa w ust. 1 nastąpi każdorazowo 

zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Umowy.   

6. Zamawiający mają prawo:  

a. udostępnić Dokumentację osobom zatrudnionym przez Zamawiającego,  

b. udostępnić Dokumentację podmiotom trzecim prowadzącym na zlecenie Zamawiającego prace 

dotyczące Przedmiotu Umowy,  

c. sporządzić dowolną liczbę kopii Dokumentacji zgodnie z postanowieniami Umowy.  

7. W przypadku zmian w sposobie realizacji Przedmiotu Umowy lub w wyniku skorzystania przez 

Zamawiającego z roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi Dokumentacja musi być każdorazowo 

zaktualizowana i przekazana Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia 

prac przez Wykonawcę.    

8. Z dniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do Dokumentacji, która została wykonana i dostarczona w ramach niniejszej 

Umowy, z zastrzeżeniem ust. 11, na następujących polach eksploatacji:  

a. zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dowolną techniką, na wszelkich 

nośnikach i w dowolnej ilości, wprowadzanie do pamięci komputera, sieci wewnętrznej typu 

Intranet, jak również przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line  

b. obrót dokumentacją, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem dokumentacji,                

a także rozpowszechnianie dokumentacji w inny sposób, w tym jej publiczne wykonywanie, 

wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

c. tworzenie nowej wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakichkolwiek inne zmiany).  

9. Zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmuje również prawo wykonywania przez 

Zamawiającego autorskich praw zależnych oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 

wszelkich opracowań w Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych powyżej.   

10. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, 

następuje z dniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

11. Wykonawca udzieli licencji na korzystania z Instrukcji obsługi i użytkowania oraz Instrukcji 

Instalacyjnych, które wchodzą w skład Dokumentacji Powykonawczej zgodnie z Załącznikiem nr 1 

do SWZ w rozdziale I, ust. I.7.5, pkt 3 ppkt 11 i 4 odpowiednio. Licencja na korzystanie z ww. 

Instrukcji obejmuje prawa Zamawiającego co najmniej w następującym zakresie: 

a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Instrukcji w całości lub w części dla wewnętrznych potrzeb 

Zamawiającego związanych z korzystaniem z Przedmiotu Umowy, w tym utrwalanie                           

i zwielokrotnianie instrukcji 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; 



  

b. udostępnienie Instrukcji użytkownikom końcowym w zakresie w jakim wynika to z charakteru 

danej Instrukcji lub jej części, a także udostępnianie Instrukcji innym osobom działającym na 

rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym usług serwisowych 

lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego. 

12. Udzielenie przez Wykonawcę licencji na Instrukcje, o których mowa powyżej, nastąpi z dniem 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

13. O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, licencje na Instrukcje udzielane są bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych.   

14. W zakresie nieuregulowanym w ust. 11 -13 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia 

Umowy w par. 15 dotyczącym licencji na oprogramowania, w tym postanowienia dotyczące 

wypowiedzenia licencji. 

15. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalona została 

dokumentacja oraz własność egzemplarzy dokumentacji, w chwili podpisania przez Zamawiającego 

bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego.  

16. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z praw autorskich i praw pokrewnych, 

przenoszonych na podstawie niniejszej Umowy i w sposób przez nią przewidziany, nie będzie naruszać 

żadnych praw osób trzecich.   

17. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych oraz z tytułu upoważnienia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych do 

Dokumentacji, Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie poza 

wynagrodzeniem, o którym mowa w § 9.” 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że powyższy zapis ma na celu ochronę Zamawiającego przed 

narzuceniem tylko jednego rozwiązania informatycznego ofertowanego przez danego Wykonawcę.  

Należy zauważyć, że rekomendacje Prezesa UZP wprost wskazują, że gwarancją zapewnienia 

konkurencyjności na gruncie projektów IT, jest zapewnienie sobie przez Zamawiających pozyskiwania pełni 

uprawnień z tytułu majątkowych praw autorskich do oprogramowania wchodzącego w skład wdrażanego 

systemu informatycznego tak, aby jego ewentualnego rozwoju i / lub utrzymania mógł dokonywać także 

podmiot inny, niż pierwotny Wykonawca. Zgodnie z rekomendacją: „Zaleca się, aby SWZ i umowa                       

z Wykonawcą określały obowiązek:  

- przeniesienie praw powinno dotyczyć również kodów źródłowych w stosunku do nowoutworzonego 

systemu, jego swobodnej modyfikacji. Jednocześnie, Zamawiający powinien zobowiązać Wykonawcę           

w umowie do wydania kodów źródłowych oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu, najlepiej                

z chwilą odbioru systemu przez Zamawiającego; (…)  

Postanowienia przyszłej umowy powinny zawierać takie zapisy, aby warunki udzielanych przez 

Wykonawcę licencji nie stanowiły bariery do dokonania modyfikacji lub rozbudowy oprogramowania”. 

Zamawiający zgodnie z rekomendacją Prezesa UZP, wpisał w umowę obowiązek przeniesienia praw. Brak 

takiego zapisu umożliwiłby w przyszłości żądanie od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za 

udostępnienie danych wprowadzonych do oprogramowania przez Zamawiającego i stanowiących jego 

własność. Wykreślenie powyższego zapisu spowodowałoby działanie na szkodę Zamawiającego. 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ. 

 


