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Warszawa, 2019-01-29 

WZP.270.9.2019 
2019-01985 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi  wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu i 

rozwoju Systemów teleinformatycznych.”, nr sprawy: WZP.270.9.2019.  

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy 

w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytania 

i udziela wyjaśnienia. 

 
Pytanie 1: 
Zamawiający w rozdz. V pkt 1.2.3 SIWZ postawił Wykonawcom wymagania odnośnie ich zdolności 
technicznej i zawodowej w ten sposób, że muszą wykazać się doświadczeniem w realizacji zamówienia 
na system informatyczny opisany w lit. a) i b) ww. punktu, przy czym zastrzegł jednocześnie, że 
doświadczenie to ma obejmować także konkretny, wybrany sposób rozporządzenia prawami 
autorskimi do takiego systemu, tj. "z przeniesieniem na Zamawiającego własności wszystkich 
autorskich praw majątkowych".  
Wykonawca wskazuje, że (abstrahując nawet od braku precyzji takiego postanowienia i trudności w 
jego interpretacji, co do spełnienia tak postawionego wymogu bowiem nie istnieje coś takiego, jak 
„wszystkie autorskie prawa majątkowe”, a majątkowe prawa autorskie na konkretnych polach 
eksploatacji) powyższy wymóg nie ma żadnego związku z doświadczeniem wykonawców w realizacji 
ww. projektów informatycznych, a sposób w jaki dokonano rozporządzenia prawami to tylko i 
wyłącznie aspekt prawny – rozporządzenie majątkowymi prawami autorskimi najczęściej następuje w 
takich wypadkach poprzez przeniesienie praw lub udzielenie licencji, jednak wybór ten w żaden sposób 
nie odzwierciedla zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy. Wola danego Zamawiającego 
posiadania konkretnej podstawy prawnej korzystania z systemu jest czymś zupełnie innym niżli 
podstawa do weryfikacji zdolności Wykonawców realizacji danego zamówienia. 
 
Mając na uwadze, iż wymaganie to pozostaje bez związku z oceną zdolności Wykonawcy do realizacji 
niniejszego zamówienia prosimy o usunięcie wskazanego wyżej fragmentu wymagań wskazanych w 
rozdz. V pkt 1.2.3 SIWZ lit. a) i b), tj. usunięcia zapisów: "z przeniesieniem na Zamawiającego własności 
wszystkich autorskich praw majątkowych". 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający po weryfikacji zapisu o który mowa w pytaniu, postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez 
usuniecie w Rozdziale V pkt 1.2.3 lit. a) i b) zapisów „z przeniesieniem na Zamawiającego własności 
wszystkich autorskich praw majątkowych .” 
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Rozdział V pkt 1.2.3 lit. a) i lit. b) SIWZ: 

Było: 

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy 

– w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje*  

a) co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto obejmujące 

swoim zakresem budowę i wdrożenie lub utrzymanie i rozwój systemów informatycznych 

opartych o technologię Java w środowisku systemów operacyjnych Linux, w ramach którego 

Wykonawca wytworzył na podstawie wymagań Kontrahenta kod źródłowy oprogramowania z 

przeniesieniem na Zamawiającego własności wszystkich autorskich praw majątkowych., oraz  

b) co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto obejmujące 

swoim zakresem budowę i wdrożenie lub utrzymanie i rozwój systemów informatycznych 

opartych o technologię SharePoint 2010/2013 lub .NET w środowisku systemów operacyjnych 

MS Windows i baz danych MS SQL, w ramach których Wykonawca wytworzył na podstawie 

wymagań Kontrahenta kod źródłowy oprogramowania z przeniesieniem na Zamawiającego 

własności wszystkich autorskich praw majątkowych.” 

 

Jest:  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy 

– w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje*  

a) co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto obejmujące 

swoim zakresem budowę i wdrożenie lub utrzymanie i rozwój systemów informatycznych 

opartych o technologię Java w środowisku systemów operacyjnych Linux, w ramach którego 

Wykonawca wytworzył na podstawie wymagań Kontrahenta kod źródłowy oprogramowania., 

oraz  

b) co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto obejmujące 

swoim zakresem budowę i wdrożenie lub utrzymanie i rozwój systemów informatycznych 

opartych o technologię SharePoint 2010/2013 lub .NET w środowisku systemów operacyjnych 

MS Windows i baz danych MS SQL, w ramach których Wykonawca wytworzył na podstawie 

wymagań Kontrahenta kod źródłowy oprogramowania. 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w powyższym zakresie  
w ogłoszeniu o zamówieniu. 
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