
Wrocław, dnia 24.07.2018 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2411.28.2018.BO 

 
Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną 
wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania wraz ze szkoleniami w 
systemach TETA.EDU i TETA.EDU.WEB. 

 
 

INFORMACJA NR 3 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 1: 
Zgodnie z punktem 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, 
Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru Zlecenia najpóźniej w terminie pięciu (5) Dni 
Roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Żaden z zapisów Opisu 
Przedmiotu Zamówienia ani wzoru Umowy Usług Programistycznych, stanowiącego załącznik nr 9 
do SIWZ, nie rozstrzygają konsekwencji niedokonania odbioru lub odmowy odbioru w terminie 5 
Dni Roboczych, o którym mowa w punkcie 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Powoduje to, że jest 
możliwa sytuacja, w której Zamawiający nie będzie dokonywał odbioru ani nie będzie odmawiał 
odbioru pomimo upływu wskazanego terminu, co doprowadzi do zawieszenia realizacji Zlecenia, 
które będzie pozostawało niezakończone. Jednocześnie brak odbioru uniemożliwi Wykonawcy 
uzyskanie wynagrodzenia za wykonane prace, gdyż zgodnie z § 6 ustępem 2 wzoru Umowy, faktury 
mogą być wystawiane przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu 
odbioru. 
W tym stanie rzeczy, w naszej ocenie zasadne byłoby wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego 
zakończenie realizacji Zlecenia po przekroczeniu ustalonego terminu na dokonanie odbioru lub 
odmowę dokonania odbioru. 
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany 
punktu 13 Opisu Przedmiotu Zamówienia, poprzez jego zmianę w następujący sposób: 
„W związku z odbiorem Strony podpiszą protokół odbioru zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
do Umowy („Protokół Odbioru”). Odbiór może być dokonany także poprzez potwierdzenie przez 
Zamawiającego odbioru w formie elektronicznej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej). 
Odbiór uważa się za dokonany, także jeżeli Zamawiający rozpoczął korzystanie produkcyjnie z usług 
będących przedmiotem Zlecenia. W razie bezskutecznego przekroczenia terminu wskazanego w 
punkcie 12 powyżej i niedokonania w tym terminie przez Zamawiającego odbioru lub odmowy 
odbioru, o której mowa w punkcie 14 poniżej Wykonawca ma prawo dokonać odbioru 
jednostronnie.” 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt 13 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ): 
było: W związku z odbiorem Strony podpiszą protokół odbioru zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik do Umowy („Protokół Odbioru”). Odbiór może być dokonany także poprzez 
potwierdzenie przez Zamawiającego odbioru w formie elektronicznej (w tym za pośrednictwem 
poczty elektronicznej). Odbiór uważa się za dokonany, także jeżeli Zamawiający rozpoczął 
korzystanie produkcyjnie z usług będących przedmiotem Zlecenia. 

zmienia się na: W związku z odbiorem Strony podpiszą protokół odbioru zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do Umowy („Protokół Odbioru”). Odbiór może być dokonany także 
poprzez potwierdzenie przez Zamawiającego odbioru w formie elektronicznej (w tym za 



pośrednictwem poczty elektronicznej). Odbiór uważa się za dokonany, także jeżeli 
Zamawiający rozpoczął korzystanie produkcyjnie z usług będących przedmiotem Zlecenia. W 
razie bezskutecznego przekroczenia terminu wskazanego w punkcie 12 powyżej i niedokonania 
w tym terminie przez Zamawiającego odbioru lub odmowy odbioru bez podania przyczyny 
odmowy odbioru, Wykonawca ma prawo dokonać odbioru jednostronnie. 
Za uzasadnioną odmowę odbioru Zlecenia uznaje się niezgodność i niekompletność 
Funkcjonalności opisanej w Formularzu Zamówienia w stosunku do Funkcjonalności wykonanej 
przez Wykonawcę. W przypadku, gdy zgłoszone przez Zamawiającego uwagi do przedmiotu 
odbioru okażą się w całości niezasadne, za termin wykonania przyjmuje się datę, w której 
Zamawiającemu upływał termin odbioru. 

 
Pytanie 2:  
W § 1 ustępie 1 litera b) wzoru Umowy zdefiniowane zostało pojęcie Dnia Roboczego poprzez 
wskazanie, że oznacza on każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Również w § 1 ustępie 1 litera e) wzoru Umowy pojęcie Godzin Roboczych zdefiniowane zostało 
jako godziny od 7:30 do 15:30 w każdym Dniu Roboczym. 
W tym zakresie natomiast pojęcie Godzin Roboczych wykorzystane zostało wyłącznie w § 11 ustępie 
6 i 7 wzoru Umowy dla określenia sposobu liczenia Czasów Reakcji / Naprawy / Poprawy i ustalenia 
Maksymalnych Czasów Reakcji / Naprawy / Poprawy. Zgodnie z tymi zapisami czasy te liczone są w 
ramach Godzin Roboczych. 
Jednocześnie zgodnie z § 11 ustępem 7 zdanie pod tabelą, czasy te ustalone zostały w formule 
8hx5d, co oznacza, że powinny być liczone w ramach czasu pracy Services Desk dostępnego przez 
5 dni w tygodniu, przez 8 godzin, w godzinach 8.00 – 16.00. Jest to związane z przyjętymi 
godzinami pracy konsultantów Wykonawcy. 
Rozbieżność pomiędzy definicją Dni Roboczych i Godzin Roboczych oraz Formuły 8hx5d powoduje 
istotne wątpliwości co do sposobu określania, na które godziny przypadają Czasy Reakcji / Naprawy 
/ Poprawy. W razie natomiast przyjęcia, że są one liczone w ramach zdefiniowanych Godzin 
Roboczych, oznaczałoby to, że czasy te biegną poza godzinami pracy konsultantów Wykonawcy. 
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 1 
ustępu 1 litera b) wzoru Umowy, poprzez jego zmianę w następujący sposób: 
„Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” 
Jednocześnie kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 1 ustępu 
1 litera e) wzoru Umowy, poprzez jego zmianę w następujący sposób: 
„Godziny robocze – godziny od 8.00 do 16.00 w każdym Dniu Roboczym.”  
Odpowiedź 2:  
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia: 
a) w §1 ustęp 1 litera b) Umowy Usług Programistycznych (Załącznik nr 9 do SIWZ): 

było: Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

zmienia się na: Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

b) w §1 ustęp 1 litera e) Umowy Usług Programistycznych (Załącznik nr 9 do SIWZ): 
było: Godziny robocze – godziny od 7.30 do 15.30 w każdym Dniu Roboczym. 
zmienia się na: Godziny robocze – godziny od 8.00 do 16.00 w każdym Dniu Roboczym. 

Pytanie 3: 
W § 1 ustępie 1 litera f) wzoru Umowy zdefiniowane zostało pojęcie Funkcjonalność. Definicja ta 
jest niezrozumiała. Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza 
możliwość zmiany § 1 ustępu 1 litera f) wzoru Umowy, poprzez jego zmianę w następujący sposób: 
„Funkcjonalność – nowa funkcjonalność Systemu lub rozbudowa bądź modyfikacja istniejącej 
funkcjonalności Systemu będąca efektem realizacji Zlecenia na podstawie Umowy. 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w § 1 ustęp 1 litera f) 
Umowy Usług Programistycznych (Załącznik nr 9 do SIWZ): 
było: Funkcjonalność – nowe, rozbudowane, modyfikowane poszczególne Zlecenie świadczone 

w ramach Umowy. 
zmienia się na: Funkcjonalność –  nowa funkcjonalność Systemu lub rozbudowa bądź modyfikacja 

istniejącej funkcjonalności Systemu będąca efektem realizacji Zlecenia na podstawie Umowy. 



 
Pytanie 4 
Zgodnie z § 6 ustępem 2 wzoru Umowy, faktury obejmujące wynagrodzenie Wykonawcy mogą być 
wystawiane wyłącznie na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru. Również 
zgodnie z § 6 ustępem 3 wzoru Umowy, datą należytego wykonania danego zlecenia jest data 
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. 
Wymóg podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie jest skuteczny prawnie (por. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 27 listopada 2013 roku, sygn. akt V CSK 544/12 „tylko wady, które czynią 
dzieło niezdatne do zwykłego użytku lub sprzeciwiające się wyraźnie umowie mogą być poczytane 
za wady, które pozwalają odmówić zamawiającemu odbioru; istnieje bowiem wtedy podstawa do 
przyjęcia, że świadczenie nie zostało przez przyjmującego zamówienie wykonane zgodnie z jego 
zobowiązaniem.”) 
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 6 
ustępu 3 wzoru Umowy, poprzez jego zmianę w następujący sposób: 
„Datą należytego wykonania danego zlecenia prac jest data odbioru tych prac.” 
Jednocześnie kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 6 ustępu 
2 wzoru Umowy, poprzez jego zmianę w następujący sposób: 
„Faktury będą wystawiane na podstawie odbioru Zlecenia.” 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia: 
a) w § 6 ustęp 2 Umowy Usług Programistycznych (Załącznik nr 9 do SIWZ): 

było: Faktury będą wystawiane na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu 
odbioru 

zmienia się na: Faktury będą wystawiane na podstawie odbioru Zlecenia. 
b) w § 6 ustęp 3 Umowy Usług Programistycznych (Załącznik nr 9 do SIWZ): 

było: Datą należytego wykonania danego zlecenia prac jest data podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. 

zmienia się na: Datą należytego wykonania danego zlecenia prac jest data odbioru tych prac. 
 
Pytanie 5 
W § 10 ustępie 2 wzoru Umowy przewidziana została kara umowna za przekroczenie Maksymalnych 
Czasów Poprawy. W tym wypadku kara ta obciąża Wykonawcę w sytuacji jakiegokolwiek 
przekroczenia tych czasów, w tym także takiego, które jest niezależne od Wykonawcy i przez niego 
niezawinione, co prowadzi do ustanowienia odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy za 
działania, które pozostają poza kontrolą i wpływem Wykonawcy. 
Takie ukształtowanie zasad odpowiedzialności Wykonawcy może prowadzić do sytuacji, w których 
będzie on ponosił odpowiedzialność z tytułu kar umownych również za sytuacje, na które nie miał 
wpływu lub wręcz które leżą po stronie Zamawiającego. 
Także wysokość kary wynosząca 0,5% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
opóźnienia w realizacji Zlecenia jest rażąco wygórowana. 
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 10 
ustępu 2 wzoru Umowy, poprzez jego zmianę w następujący sposób: 
„W przypadku przekroczenia Maksymalnych Czasów Poprawy Funkcjonalności z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w 
wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za wykonanie Zlecenia dotyczącego tej Funkcjonalności za 
każdy dzień takiego przekroczenia. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie powinna 
uwzględniać stopień przyczynienia się Zamawiającego do zaistniałych przekroczeń Maksymalnych 
Czasów Poprawy.” 
 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w § 10 ustęp 2 Umowy 
Usług Programistycznych (Załącznik nr 9 do SIWZ): 
było: W przypadku przekroczenia Maksymalnych Czasów Poprawy, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto wskazanego w §6 ust.1. 
Umowy za każdy dzień przekroczenia. 

zmienia się na: W przypadku przekroczenia Maksymalnych Czasów Poprawy Funkcjonalności z 
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary 
umownej w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za wykonanie Zlecenia dotyczącego tej 
Funkcjonalności za każdy dzień takiego przekroczenia. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym 



zakresie powinna uwzględniać stopień przyczynienia się Zamawiającego do zaistniałych 
przekroczeń Maksymalnych Czasów Poprawy. 

 
Pytanie 6: 
Przedstawiony przez Zamawiającego wzór Umowy nie zawiera żadnych postanowień dotyczących 
ogólnych zasad odpowiedzialności Wykonawcy, ani postanowień ograniczających tą 
odpowiedzialność w jakikolwiek sposób.  
Wyjaśniamy zatem, że z uwagi na specyfikę usług związanych z tworzeniem i modyfikowaniem 
programów komputerowych, a także sposobu jego wykorzystania i wpływem oprogramowania 
komputerowego na procesy biznesowe klientów, nie jest dla Wykonawcy dopuszczalne zawarcie 
umowy bez ograniczenia odpowiedzialności z tytułu jej realizacji.  
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 10 
wzoru Umowy, poprzez zmianę jego tytułu na „§ 10 Odpowiedzialność” oraz dodanie do jego treści 
po ustępie 4 kolejnych, następujących ustępów:  
„5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Funkcjonalności 
powstałe na skutek niepoprawności treści, informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego (w 
szczególności w zakresie ich prawdziwości i spójności) oraz wprowadzania do Systemu zmian o 
treści żądanej przez Zamawiającego.  
6. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę lub zniszczenie danych powstałe 
wskutek braku mechanizmów archiwizacyjnych u Zamawiającego, na Zamawiającym bowiem 
spoczywa odpowiedzialność za posiadanie odpowiednich procedur umożliwiających uniknięcie 
jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia danych, chyba że utrata lub zniszczenie danych wynika z 
wyłącznej winy Wykonawcy, a Zamawiający przy dołożeniu należytej staranności nie mógł uniknąć 
utraty lub zniszczenia danych.  
7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji poszczególnego Zlecenia jest ograniczona do 
wysokości 100% wynagrodzenia należnego za wykonanie tego Zlecenia, a łączna odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy jest ograniczona do wysokości 100% 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy.  
8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy jest oparta na zasadzie winy i 
powinna uwzględniać stopień przyczynienia się przez Zamawiającego do wystąpienia szkody lub 
okoliczności, która tą szkodę spowodowała.  
9. Strony uzgadniają, że odpowiedzialność Stron za utracone korzyści oraz szkody pośrednie 
zostaje niniejszym wyłączona.” 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia poprzez dodanie do treści 
w § 10 Umowy Usług Programistycznych (Załącznik nr 9 do SIWZ) po ustępie 4 kolejnych, 
następujących ustępów: 
a) ustępu 5 o treści: 
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Funkcjonalności 
powstałe na skutek niepoprawności treści, informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego (w 
szczególności w zakresie ich prawdziwości i spójności) oraz wprowadzania do Systemu zmian o 
treści żądanej przez Zamawiającego.” 
b) ustępu 6 o treści: 
„Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę lub zniszczenie danych  powstałe 
wskutek braku mechanizmów archiwizacyjnych u Zamawiającego, na Zamawiającym bowiem 
spoczywa odpowiedzialność za posiadanie odpowiednich procedur umożliwiających uniknięcie 
jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia danych, chyba że utrata lub zniszczenie danych wynika z 
wyłącznej winy Wykonawcy, a Zamawiający przy dołożeniu należytej staranności nie mógł uniknąć 
utraty lub zniszczenia danych.” 
c) ustępu 7 o treści: 
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji poszczególnego Zlecenia jest ograniczona do 
wysokości 100% wynagrodzenia należnego za wykonanie tego Zlecenia, a łączna odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy jest ograniczona do wysokości 100% 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy.” 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 10 Umowy Usług Programistycznych ustępów 8, 9. 
 
Pytanie 7 



W § 11 ustępie 1 wzoru Umowy przewidziane zostało, że Wykonawca udziela Zamawiającego 
gwarancji na okres 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru bądź usunięcia ewentualnych wad 
powstałych podczas użytkowania tychże Funkcjonalności w okresie trwania gwarancji. 
Zważywszy na fakt, że zgodnie z ustępem 2 tego paragrafu wady obejmują również usterki, a więc 
wady o małym wpływie na obsługę procesów biznesowych i małym stopniu pilności, a także fakt, że 
nie istnieje oprogramowanie całkowicie wolne od wad, których występowanie jest nierozerwalnie 
związane z funkcjonowaniem oprogramowania, takie ustalenie okresu trwania gwarancji spowoduje, 
że de facto może ona trwać w sposób dożywotni. W ocenie bowiem Wykonawcy nie jest 
prawdopodobne, żeby istniało oprogramowanie komputerowe, które użytkowane w sposób 
standardowy przez okres 24 miesięcy będzie wolne od najmniejszych nawet usterek. 
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 11 
ustępu 1 wzoru Umowy, poprzez jego zmianę w następujący sposób: 
„Wykonawca udziela gwarancji na poszczególne Funkcjonalności wykonane w ramach Umowy na 
okres 3 miesięcy liczonych od momentu odbioru. Gwarancja jest udzielona w zakresie określonym w 
niniejszym § 11 Umowy.” 
Odpowiedź 7: 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w § 11 ustęp 1 Umowy 
Usług Programistycznych (Załącznik nr 9 do SIWZ): 
było: Wykonawca udziela gwarancji na poszczególne Funkcjonalności wykonane w  ramach Umowy 

na okres 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru bądź usunięcia ewentualnych wad 
powstałych podczas użytkowania tychże Funkcjonalności w okresie trwania gwarancji. 
Gwarancja jest udzielona w zakresie określonym w niniejszym § 11 Umowy. 

zmienia się na: Wykonawca udziela gwarancji na poszczególne Funkcjonalności wykonane w 
ramach Umowy na okres 3 miesięcy liczonych od momentu odbioru. Gwarancja jest udzielona 
w zakresie określonym w niniejszym § 11 Umowy. 

 
Pytanie 8: 
Definicja sformułowania „Poprawa (Rozwiązanie Docelowe)” zawarta w § 11 ustępie 6 literze e/ 
kończy się słowami „jeśli dana Funkcjonalność”, które pozostają niezrozumiałe w świetle brzmienia 
tej definicji. 
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 11 
ustępu 6 litera e/ wzoru Umowy, poprzez wykreślenie. 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wykreślenie słów 
„jeśli dana Funkcjonalność” w § 11 ustęp 6 litera e) Umowy Usług Programistycznych (Załącznik nr 
9 do SIWZ). 
 
Pytanie 9 
W § 12 wzoru Umowy uregulowane zostały zagadnienia związane z prawami autorskimi, w tym 
dotyczące udzielenia licencji na Funkcjonalności. Zapisy te nie określają jednak zakresu udzielonej 
licencji w odniesieniu do limitu serwerowego i limitu licencji dostępowych, które opisują zakres 
uprawnień do korzystania z tych Funkcjonalności. W efekcie prowadziłoby to do umożliwienia 
korzystania z Funkcjonalności nieograniczonej liczbie użytkowników końcowych na nieograniczonej 
liczbie serwerów. 
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 12 
wzoru Umowy, poprzez jego zmianę w ten sposób, że po § 12 ustępie 1 wzoru Umowy dodany 
zostanie ustęp 1a o następującym brzmieniu: 
„Zakres licencji na utwory będące efektem prac objętych Umową w każdym przypadku odpowiada 
zakresowi licencji na System.” 
Odpowiedź 9 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dopisanie po 
ustępie 1 ustępu 1a w § 12 Umowy Usług Programistycznych (Załącznik nr 9 do SIWZ) o treści: 
„1a. Zakres licencji na utwory będące efektem prac objętych Umową w każdym przypadku 
odpowiada zakresowi licencji na System.” 
 
Pytanie 10 
Zgodnie z § 12 ustęp 5 wzoru Umowy Zamawiający ma prawo pobrać kody źródłowe do Systemu z 
depozytu z chwilą ustania ostatniego świadczenia związanego z realizacją Umowy. Wykonawca nie 
może zgodzić się na udzieleniu Zamawiającemu prawa do pobrania kodów źródłowych bez 
uzasadnionej przyczyny.  



Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany 
ostatniego akapitu w § 12 ustępu 5 wzoru Umowy, poprzez jego zmianę w następujący sposób:  
„Zamawiający będzie miał prawo pobrać zdeponowane kody źródłowe do Funkcjonalności w 
przypadku (1) zakończenia likwidacji Wykonawcy lub (2) ogłoszenia upadłości likwidacyjnej wobec 
Wykonawcy, przy czym pobranie kodów źródłowych może nastąpić jedynie dla potrzeb 
prawidłowego funkcjonowania Systemu u Zamawiającego lub potrzeby dokonywania zmian w 
Systemie i nie może naruszać praw osób trzecich. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy w związku z 
likwidacją lub upadłością Wykonawcy prawa do Funkcjonalności przejdą na inną osobę prawną w 
ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub zostaną zbyte na rzecz innego podmiotu, który będzie 
kontynuował działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie Funkcjonalności.” 
Odpowiedź 10 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 12 ustępu 5 Umowy Usług Programistycznych 
(Załącznik nr 9 do SIWZ). 
 
Pytanie 11 
W § 3 ustępie 7 wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącego 
załącznik nr 5 do SIWZ, wskazano, że podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest 
zgłosić Administratorowi naruszenie ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki w ciągu 12 h od 
stwierdzenia naruszenia. 
W tym zakresie artykuł 33 ustęp 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych stanowi natomiast 
jedynie, że podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 
zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie określając w tym zakresie żadnego sztywnego 
terminu. Wynika to z tego, że nie sposób do wszystkich możliwych do zaistnienia sytuacji ustalić 
jednego sztywnego terminu, w ramach którego zachowana zostaje przesłanka bez zbędnej zwłoki. 
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 3 
ustępu 7 wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, poprzez jego zmianę w 
następujący sposób: 
„Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je Administratorowi danych.” 
Odpowiedź 11: 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w § 3 ustęp 7 Umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 9 do SIWZ): 
było: Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 12 h od stwierdzenia naruszenia 
zmienia się na: Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych. 
 
Pytanie 12 
W § 4 ustępie 2 wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przewidziano 5-
dniowy termin uprzedzenia o planowanej kontroli podmiotu przetwarzającego. 
W tym zakresie natomiast z uwagi na fakt, że Wykonawca jako podmiot zajmujący się obsługą i 
przetwarzaniem danych osobowych znacznej liczby osób, a także prowadzący działalność w 
obszarze usług komputerowych dla znacznej liczby klientów, potrzebuje większego okresu czasu na 
przygotowanie materiałów i zasobów do należytego uczestnictwa w kontroli i efektywnego, bez 
znacznej ingerencji w prowadzoną działalność, udostępnienia tych materiałów kontrolującemu.  
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 4 
ustępu 2 wzoru Umowy, poprzez jego zmianę w następujący sposób:  
„Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 10-dniowym jego uprzedzeniem.” 
Odpowiedź 12 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w § 4 ustęp 2 Umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 9 do SIWZ): 
było: Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 5-dniowym jego uprzedzeniem. 
zmienia się na: Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 10-dniowym jego uprzedzeniem. 
 
Pytanie 13 



W § 4 ustępie 3 wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przewidziano 
obowiązek podmiotu przetwarzającego do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 
terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.  
tym zakresie zapis ten nie wskazuje jednak, na jakiej podstawie dokonywana jest kwalifikacja danej 
procedury, zdarzenia czy zastosowanego środka lub ich braku jako „uchybienie”, które podmiot 
przetwarzający zobowiązany jest usunąć.  
Dodatkowo wskazać należy, że wyznaczany arbitralnie przez Administratora termin na usunięcie 
uchybień, który w każdym wypadku nie może być dłuższy niż 7 dni powoduje, że w określonych 
sytuacjach jego dochowanie może okazać się niemożliwe lub wiązać się z poniesieniem 
nadmiernych kosztów.  
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 4 
ustępu 3 wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, poprzez jego zmianę w 
następujący sposób:  
„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych przez Strony w trakcie 
kontroli niezgodności z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony i przetwarzania 
danych osobowych, w tym naruszeń zapisów Rozporządzenia, w odpowiednim do tego terminie 
uzgodnionym wspólnie przez Strony.” 
 
Odpowiedź 13 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w § 4 ustęp 3 Umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 9 do SIWZ): 
było: Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni 
zmienia się na: Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych przez 
Administratora w trakcie kontroli niezgodności z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego 
ochrony i przetwarzania danych osobowych, w tym naruszeń zapisów Rozporządzenia, w 
odpowiednim do tego terminie uzgodnionym wspólnie przez Strony, nie dłuższym niż 14 dni. 
 
Pytanie 14 
W § 6 ustępie 2 wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przewidziany został 
obowiązek podmiotu przetwarzającego informowania Administratora o wskazanych w tym 
postanowieniu postępowaniach, które dotyczą danych osobowych powierzonych przez 
Administratora.  
tym zakresie należy zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach przekazanie takiej informacji nie będzie 
możliwe z uwagi na objęcie toczącego się postępowania poufnością. Dodatkowo w większości 
przypadków nie będzie możliwe wskazanie czy dane postępowanie dotyczy przetwarzania danych 
osobowych Administratora, czy też innych kategorii danych, czy też w końcu nie jest związane z 
żadnymi konkretnymi danymi osobowymi, a dotyczy jedynie ogólnie sposobu postępowania z 
wszystkimi danymi osobowymi.  
W końcu obowiązek taki nie wynika z zapisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a nie 
służy w żaden sposób zwiększeniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 6 
wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, poprzez wykreślenie jego ustępu 2. 
Odpowiedź 14 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 6 Umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych (Załącznik nr 9 do SIWZ). 
 
Pytanie 15 
We wzorze Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nie znalazły się żadne zapisy 
dotyczące ograniczenia odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego względem Administratora.   
Jednocześnie z uwagi na fakt, że odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych podmiotu 
przetwarzającego na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest 
wyodrębniona i niezależna od odpowiedzialności Administratora – zarówno w odniesieniu do 
organów publicznych, jak i w stosunku do osób, których dane dotyczą, w treści Umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych powinny znaleźć się dodatkowe zapisy regulujące 
odpowiedzialność stron związaną z przetwarzaniem danych osobowych.  
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 6 
wzoru Umowy, poprzez jego zmianę w ten sposób, że po wykreśleniu dotychczasowego ustępu 2 
zgodnie z punktem 12 powyżej, po ustępie 1 dodane zostaną nowe ustępy o następującym 
brzmieniu:  



„2. Strona, która dopuściła się naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy jest 
odpowiedzialna za szkodę i koszty, które druga Strona poniosła w wyniku tych naruszeń. Z 
zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 6 ustęp 3, 4 i 5 oraz z wyłączeniem przypadków 
zachowania umyślnego, do odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Stronę w wyniku 
naruszeń spowodowanych przez drugą Stronę Umowy, mają zastosowanie postanowienia Umowy 
Głównej dotyczące (jakiegokolwiek ograniczenia) odpowiedzialności Strony.  
Podmiot przetwarzający powinien zwolnić Administratora z grzywien i / lub kar pieniężnych 
nałożonych na Administratora przez lub w imieniu organu administracji publicznej odpowiedzialnego 
za ochronę danych osobowych („OOD”) oraz z roszczeń odszkodowawczych pochodzących od osoby 
lub osób, których dane dotyczą, jeżeli udowodniono, że te grzywny  i / lub kary pieniężne lub 
roszczenia są wynikiem naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad przetwarzania danych 
osobowych wynikających z obowiązków Rozporządzenia lub innych obowiązujących przepisów 
dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie do Podmiotu 
przetwarzającego.  
Administrator może dochodzić od Podmiotu przetwarzającego zwolnienia Administratora z tych 
grzywien i/lub kar pieniężnych lub roszczeń pod warunkiem: (i) niezwłocznego poinformowania 
Podmiotu przetwarzającego na piśmie o zgłoszeniu i treści roszczenia osoby, której dane dotyczą 
lub o kontroli / postępowaniu lub innej okoliczności, która mogłaby wskazywać na zamiar nałożenia 
przez OOD grzywny, kary lub wydania nakazu nałożenia grzywny lub kary; (ii) podejmowania 
działań i przekazywania informacji organom władzy publicznej lub osobom, których dane dotyczą, w 
porozumieniu z Podmiotem przetwarzającym; (iii)  zakwestionowania, wniesienia sprzeciwów lub 
odwołań od nałożonych grzywien, kar lub zgłoszonych roszczeń, jeżeli istnieją ku temu podstawy; 
(iv) pozostawienia pełnej kontroli nad prowadzonymi sprawami, włącznie z zawieraniem wszelkich 
ugód, w całości Podmiotowi przetwarzającemu. W tym celu Administrator udzieli niezbędnych 
pełnomocnictw i informacji oraz będzie współdziałał z Podmiotem przetwarzającym, aby bronić się 
przed tymi działaniami prawnymi, w razie potrzeby także w imieniu Administratora.  
Administrator powinien zwolnić Podmiot przetwarzający z grzywien i / lub kar pieniężnych 
nałożonych  na Podmiot przetwarzający przez lub w imieniu OOD oraz z roszczeń 
odszkodowawczych pochodzących od osoby lub osób, których dane dotyczą, jeżeli udowodniono, że 
te grzywny i / lub kary pieniężne lub roszczenia są wynikiem naruszenia zasad przetwarzania 
danych osobowych przez Administratora wynikających z obowiązków  
Rozporządzenia lub innych obowiązujących przepisów  dotyczących prywatności i ochrony danych 
osobowych, które mają zastosowanie  do Administratora.  
Podmiot przetwarzający może dochodzić od Administratora zwolnienia go tych z grzywien i/lub kar 
pieniężnych lub roszczeń pod warunkiem:(i) niezwłocznego poinformowania Administratora na 
piśmie o zgłoszeniu i treści roszczenia osoby, której dane dotyczą lub o kontroli / postępowaniu  lub 
innej okoliczności, która mogłaby wskazywać na zamiar nałożenia przez OOD grzywny, kary lub 
wydania nakazu nałożenia grzywny lub kary; (ii) podejmowania działań i przekazywania informacji 
organom władzy publicznej lub osobom, których dane dotyczą, w porozumieniu z Administratorem; 
(iii) zakwestionowania, wniesienia sprzeciwów lub odwołań od nałożonych grzywien, kar lub 
zgłoszonych roszczeń, jeżeli istnieją ku temu podstawy; (iv) pozostawienia pełnej kontroli nad 
prowadzonymi sprawami, włącznie z zawieraniem wszelkich ugód, w całości Administratorowi. W 
tym celu Podmiot przetwarzający udzieli niezbędnych pełnomocnictw i informacji oraz będzie 
współdziałał z Administratorem, aby bronić się przed tymi działaniami prawnymi, w razie potrzeby 
także w imieniu Podmiotu przetwarzającemu.  
W zakresie, w jakim Strony są solidarnie odpowiedzialne wobec stron trzecich, w tym wobec osoby 
lub osób, których dane dotyczą lub w zakresie, w jakim Strony są łącznie obciążone grzywną 
nałożoną przez OOD, są one zobowiązane wobec siebie za tą część długu, która ich obciąża zgodnie 
z porozumieniem stron co do długów i kosztów.” 
Odpowiedź 15 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 6 Umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych (Załącznik nr 9 do SIWZ). 
 
Pytanie 16 
W związku ze zmianą postulowaną w punkcie 12 powyżej, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, 
czy dopuszcza możliwość zmiany § 7 ustępu 2 litera a) wzoru Umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, poprzez jego zmianę w następujący sposób: 
„pomimo zobowiązania go do usunięcia naruszeń obowiązującego prawa dotyczącego ochrony 
danych osobowych stwierdzonego przez Strony podczas kontroli nie usunie go w uzgodnionym 
przez Strony terminie;” 



Odpowiedź 16 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 7 Umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych (Załącznik nr 9 do SIWZ). 
 

Zamawiający przekazuje w załączeniu 
zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ), 

zmienione: Umowę Usług Programistycznych i Umowę powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (Załącznik nr 9 do SIWZ) 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz przygotowania wyjaśnień 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie 
art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 1.08.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 1.08.2018 r. o godz. 10:30. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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