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Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania) 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: 

Usługi dostępu sieciowego do baz danych. Zadanie 1 i 2. 
 

INFORMACJA NR 2. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ. 
 

Na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia 
treść specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie 1: 
Project Muse i CEEOL nie są bazami danych, a kolekcjami publikacji naukowych. 
Wykonawca, w oparciu o ofertę otrzymaną od wydawcy, oferuje Project Muse jako dostęp do 
kolekcji czasopism, opodatkowany 8% stawką VAT. 
W przypadku CEEOL, wydawca rozgranicza opłatę za dostęp do kolekcji publikacji naukowych i za 
dostęp do platformy, co wymaga zastosowania przez Wykonawcę dwóch stawek VAT, tj. VAT 23% 
za platformę oraz 8% za dostęp do kolekcji publikacji naukowych. 
Ponieważ Zamawiający określił przedmiot zamówienia, w zadaniu 1 i 2, jako bazy danych, będzie to 
skutkować koniecznością wyceny dostępów z 23% stawką VAT. 
Według wiedzy Wykonawcy, nie ma przesłanek do traktowania przedmiotu zamówienia w zadaniu 1 
i 2 jako bazy danych, tj. zbioru wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w 
pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji lub organizacji wraz z 
oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych 
(źródło: encyklopedia PWN). 
Prosimy o zmianę w całej dokumentacji przetargowej przedmiotu zamówienia z „baza danych” na 
„kolekcja publikacji naukowych”. 
Odpowiedź 1: 
W opinii Zamawiającego nie ma możliwości jednoznacznego rozróżnienia terminów „baza”, „baza 
danych”, „kolekcja publikacji naukowych” albowiem ustawodawca jedynie odnośnie pojęcia „baza 
danych” (o czym poniżej) posługuje się definicją legalną przy czym jest ona tak zakresowo 
pojemna, że może zawierać w swym zakresie takie zwroty jak „baza”, „zbiór” „kolekcja”. 
Wykonawca, we wniosku o wyjaśnienia SWZ nie posługuje się definicją legalną pojęcia „kolekcja 
publikacji naukowych” lecz powołuje się jedynie na encyklopedię PWN. 
Definicją „baz danych” posługuje się ustawa z dnia 21 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 
2001 r. Nr 128 poz. 1402), zwana dalej „u.o.b.d.”, z której wynika, że bazą danych jest zbiór 
danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej 
systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami 
elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu 
sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości (art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.b.d). 
Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez dopisanie zdania o treści: „Zamawiający pod pojęciem 
„baza danych” użytym w całej dokumentacji przetargowej, w szczególności w OPZ i Umowie, 
rozumie zbiór lub kolekcję publikacji naukowych”: 
a) w Rozdziale III pkt 1 SWZ, 
b) w par. 1 pkt 4 Wzoru umowy (Zał. nr 4 do SWZ). 
 
Pytanie 2:  
W związku z tym, że Wykonawca nie jest właścicielem kolekcji publikacji naukowych , a licencji 
udziela wydawca (w załączeniu przesyłamy do informacji wzory licencji wydawców), prosimy o 
zmianę poniższych ustępów z paragrafu 4 umowy na proponowane przez Wykonawcę treści: 



JEST: PROPOZYCJA ZMIANY: 
§4 
1. W ramach ustalonego wynagrodzenia 
Wykonawca udziela Zamawiającemu 
licencji niewyłącznej do korzystania z 
dostępu do Bazy na czas oznaczony w 
§1 ust. 3 umowy, bez ograniczeń 
terytorialnych. Udzielona licencja 
gwarantuje prawo do swobodnego 
korzystania z wszelkich elementów Bazy. 
2. Licencja, o której mowa w ust.1, 
obejmuje wszystkie wersje i aktualizacje 
Bazy udostępnione Zamawiającemu na 
podstawie postanowień niniejszej 
umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłożenia dokumentu licencji, który 
określać będzie szczegółowe zasady 
dostępu do Bazy. Dokument licencji 
stanowić będzie załącznik nr 3 do 
umowy. 
6. W ramach niniejszej umowy 
Wykonawca zapewnia możliwość i w 
zakresie utrwalania i zwielokrotniania 
dokumentacji, stanowiącej element 
Bazy, użytkownicy będą uprawnieni do 
wytwarzania dowolną techniką 
egzemplarzy utworów, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

§4 
1. W ramach ustalonego wynagrodzenia 
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu 
dostęp do kolekcji publikacji 
naukowych  na czas oznaczony w §1 ust. 
3 umowy. Zamawiający  ma  prawo do 
swobodnego korzystania z wszelkich 
elementów kolekcji publikacji 
naukowych zgodnie z warunkami 
określonymi przez Wydawcę kolekcji. 
2. Dostęp, o którym mowa w ust. 
1, obejmuje wszystkie wersje i 
aktualizacje kolekcji publikacji 
naukowych udostępnione Zamawiającemu 
na podstawie postanowień niniejszej 
umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłożenia dokumentu licencji Wydawcy 
w języku angielskim, który określać 
będzie szczegółowe zasady 
dostępu do kolekcji publikacji 
naukowych. Dokument licencji stanowić 
będzie załącznik nr 3 do umowy. 
6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca 
zapewnia możliwość czytania, kopiowania, 
drukowania treści niezbędnych do pracy 
naukowej lub dydaktycznej na własny 
niekomercyjny użytek zgodnie z warunkami 
określonymi przez Wydawcę kolekcji 
publikacji naukowych. 

 
Odpowiedź 2: 
Zgodnie z Odpowiedzią 2: Zamawiający pod pojęciem „baza danych” użytym w całej dokumentacji 
przetargowej, w tym we Wzorze umowy, rozumie zbiór lub kolekcję publikacji naukowych. 
Zamawiający zmienia treść SWZ tj.  
a) w par. 4 ust 1 Wzoru umowy: 
jest: 
W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej do 
korzystania z dostępu do Bazy na czas oznaczony w §1 ust. 3 umowy, bez ograniczeń 
terytorialnych. Udzielona licencja gwarantuje prawo do swobodnego korzystania z wszelkich 
elementów Bazy. 
zmienia się na: 
W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostęp do Bazy na 
czas oznaczony w §1 ust. 3 umowy. Zamawiający ma prawo do swobodnego korzystania z 
wszelkich elementów Bazy zgodnie z warunkami określonymi przez Wydawcę Bazy. 

b) w par. 4 ust 2 Wzoru umowy: 
jest: 
Licencja, o której mowa w ust.1, obejmuje wszystkie wersje i aktualizacje Bazy udostępnione 
Zamawiającemu na podstawie postanowień niniejszej umowy. 
zmienia się na: 
Dostęp, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie wersje i aktualizacje Bazy udostępnione 
Zamawiającemu na podstawie postanowień niniejszej umowy. 

c) w par. 4 ust 3 Wzoru umowy: 
jest:  
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia dokumentu licencji, który określać będzie szczegółowe 
zasady dostępu do Bazy. Dokument licencji stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy. 
zmienia się na:  



Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia dokumentu licencji w języku polskim lub angielskim, 
który określać będzie szczegółowe zasady dostępu do Bazy. Dokument licencji stanowić będzie 
załącznik nr 3 do umowy. 

d) w par. 4 ust 6 Wzoru umowy: 
jest:  
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewnia możliwość i w zakresie utrwalania i 
zwielokrotniania dokumentacji, stanowiącej element Bazy, użytkownicy będą uprawnieni do 
wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
zmienia się na:  
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewnia możliwość czytania, kopiowania, drukowania 
treści niezbędnych do pracy naukowej lub dydaktycznej na własny niekomercyjny użytek zgodnie z 
warunkami określonymi przez Wydawcę Bazy. 
 
Pytanie 3: 
W związku z tym, że Wykonawca nie jest wydawcą kolekcji publikacji naukowych prosimy o 
usunięcie zapisu o błędach tekstowych i merytorycznych w paragrafie 5 ust 1. Poniżej jest 
propozycja zmiany: 

JEST: PROPOZYCJA ZMIANY: 
§5 
1. Wykonawca zapewnia, że w okresie 
trwania umowy udostępniona Baza będzie 
wolna od wad, w tym w szczególności że 
będzie ona działała poprawnie, posiadała 
właściwości uzgodnione przez Strony i 
spełniała wymagania wskazane w 
załącznikach do niniejszej umowy, a 
także że nie będzie zawiera błędów 
tekstowych ani merytorycznych. 

§5 
1. Wykonawca zapewnia, że w okresie 
trwania umowy udostępniona kolekcja 
publikacji naukowych  będzie wolna od 
wad, w tym w szczególności że będzie ona 
działała poprawnie, posiadała właściwości 
uzgodnione przez Strony i spełniała 
wymagania wskazane w załącznikach do 
niniejszej umowy. 

Odpowiedź 3: 
Zamawiający zmienia treść SWZ tj. w par. 5 ust 1 Wzoru umowy: 
jest:  
Wykonawca zapewnia, że w okresie trwania umowy udostępniona Baza będzie wolna od wad, w tym 
w szczególności że będzie ona działała poprawnie, posiadała właściwości uzgodnione przez Strony i 
spełniała wymagania wskazane w załącznikach do niniejszej umowy, a także że nie będzie zawiera 
błędów tekstowych ani merytorycznych 
zmienia się na:  
Wykonawca zapewnia, że w okresie trwania umowy udostępniona Baza będzie wolna od wad, w tym 
w szczególności że będzie ona działała poprawnie, posiadała właściwości uzgodnione przez Strony i 
spełniała wymagania wskazane w załącznikach do niniejszej umowy. 
 
Pytanie 4: 
W związku z tym, że Wykonawca nie jest wydawcą kolekcji publikacji naukowych, usunięcie wady 
kolekcji możliwe jest poprzez przywrócenie dostępu do kolekcji przez wydawcę. Tym samym 
Wykonawca może zobowiązać się do niezwłocznego zareklamowania braku dostępu 
i poinformowania o przywróceniu dostępu do kolekcji publikacji naukowych. Poniżej jest propozycja 
zmiany paragrafu 5, ust. 2: 

JEST: PROPOZYCJA ZMIANY: 
§5 
2.  W przypadku poinformowania 
Wykonawcy o wykryciu przez 
Zamawiającego wady Bazy, Wykonawca 
zobowiązuje się do usunięcia wady Bazy 
na swój koszt niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 48 godzin od dnia przekazania 
informacji o wystąpieniu wady. 
Niezwłocznie po przekazaniu zgłoszenia o 
wystąpieniu wady Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia obejścia, 

§5 
2. W przypadku poinformowania 
Wykonawcy o stwierdzeniu przez 
Zamawiającego braku dostępu 
do kolekcji publikacji 
naukowych,  Wykonawca zobowiązuje 
się do przywrócenia dostępu 
do kolekcji na swój koszt niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 48 godzin od 
dnia przekazania informacji o wystąpieniu 
wady. Wykonawca zobowiązuje się do 



zapewniającego pełną dostępność Bazy. niezwłocznego poinformowania 
Zamawiającego o przywróceniu 
dostępu do kolekcji publikacji 
naukowych. 

 
Odpowiedź 4: 
Odpowiedź Zamawiający zmienia treść SWZ tj. w par. 5 ust. 2 Wzoru umowy: 
jest:  
W przypadku poinformowania Wykonawcy o wykryciu przez Zamawiającego wady Bazy, 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady Bazy na swój koszt niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 48 godzin od dnia przekazania informacji o wystąpieniu wady. Niezwłocznie po przekazaniu 
zgłoszenia o wystąpieniu wady Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia obejścia, 
zapewniającego pełną dostępność Bazy. 
zmienia się na:  
W przypadku poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu przez Zamawiającego braku dostępu do 
Bazy, Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia dostępu do Bazy na swój koszt niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 48 godzin od dnia przekazania informacji o wystąpieniu wady. 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przywróceniu 
dostępu do Bazy. 
 
Pytanie 5: 
W związku z tym, że Wydawcy kolekcji publikacji naukowych nie umożliwiają wydłużenia dostępu 
do kolekcji w przypadku braku dostępu w trakcie trwania prenumeraty, prosimy o usunięcie z 
umowy paragrafu 6, ustęp 5. 
Odpowiedź 5: 
Odpowiedź Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez usunięcie w całości ust. 5 w par. 6 Wzoru 
umowy. Numeracja kolejnych ustępów w par. 5 ulega przesunięciu. 
 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
zmieniony Wzór umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
 
 
 
 

mgr Barbara Starnawska 
DYREKTOR GENERALNY 


