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Nr sprawy: ABM-ZP-10/2022 

 

Wykonawcy 

 

 

Zmiana treści SWZ 

 

 

W związku z uzasadnieniem do wyroku KIO sygn. akt KIO 1652/22 Zamawiający dokonał 

zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy 

Pzp, w zakresie Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ): 

 

1. § 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Wykonawca, w zakresie w jakim będzie uznawany za twórcę danego Rezultatu Prac, 
zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z ustawowego uprawnienia 
do wypowiedzenia/odstąpienia od umowy licencyjnej w okresie 15 lat od zawarcia 
niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem szczególnego uprawnienia przysługującego mu na 
podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych w przypadku uzasadnionym istotnymi interesami twórczymi rozumianymi jako 
interesy o charakterze osobistym okresie 15 lat od zawarcia niniejszej Umowy. W 
przypadku uznania takiego zastrzeżenia za bezskuteczne, Strony zgodnie postanawiają, 
że okres wypowiedzenia wynosi 15 lat liczony na koniec roku kalendarzowego. 

 

2. § 6 ust. 27 otrzymuje brzmienie: 

27. Wykonawca może wypowiedzieć licencję w przypadku, w którym Zamawiający 

przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące 

Wykonawcy oraz nie zaniecha ich naruszenia mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia 

mu w tym celu odpowiednio terminu, nie krótszego niż 30 dni. Wezwanie musi być 

wystosowane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać wyraźne 

zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku 

niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie 

wymienionych naruszeń. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin 

wypowiedzenia licencji wynosi 1 3 (słownie: jeden trzy) rok miesiące, ze skutkiem na 

koniec roku kalendarzowego. licząc od dnia doręczenia oświadczenia wypowiadającego 

licencję W okresie wypowiedzenia Zamawiający nie jest uprawniony do naruszania 

warunków licencji. Obowiązkiem Wykonawcy jest transfer wiedzy i know-how do 

Zamawiającego w taki sposób, aby wyznaczony Zamawiający po zakończeniu wdrożenia 

Systemu Teleinformatycznego PSBK mógł posiąść umiejętności i wiedzę pozwalające na 

jego samodzielną obsługę. 

3. § 6 ust. 28 otrzymuje brzmienie: 

28. Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis licencjie na systemy operacyjne 
dostarczanych serwerów, licencji na komponenty aplikacji, licencje bazy danych, licencje 
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na technologie firm trzecich wspierające pracę Systemu. 

 
4. § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zaspokajanie przez Zamawiającego 
z Zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, w szczególności kar umownych, o których mowa 
w Umowie. Zastosowanie niniejszego postanowienia Umowy nie może naruszać 
przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 
oraz wprowadził zmianę porządkującą w pkt 4.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik 

nr 1 do SWZ): 

4.2. Zakres dostawy obejmuje dostarczenie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej, w 

tym usługi kolokacji w Centrum Danych, łączy i sprzętu sieciowego sprzętu sieciowego (np.: 

przełączniki, urządzenie brzegowe), serwerów i macierzy oraz oprogramowania wymaganego 

do uruchomienia Systemu teleinformatycznego PSBK, wraz z niezbędnym zakresem 

majątkowych praw autorskich i zależnych. 

 

Zamawiający publikuje ujednoliconą treść ww. dokumentów. 

 

Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty. 
 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

(podpis Kierownika Zamawiającego lub 

jego pełnomocnika) 
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