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WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na: „Program bazy aktów 

prawnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego  sp. z o.o.”. 

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający oczekuje, aby system posiadał Pełną bazę aktów prawnych. Czy pod pojęciem Pełna baza 

aktów prawnych należy rozumieć bazę aktów prawnych zawierającą:  

• komplet tekstów aktów prawnych ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania, opublikowanych 

w Dzienniku Ustaw od 1918 roku,  

• komplet tekstów aktów prawnych ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania, opublikowanych 

w Monitorze Polskim od 1945 roku oraz wybór ujednoliconych aktów prawnych opublikowanych 

w Monitorze Polskim przed 1945 r.,  

• komplet tekstów aktów prawnych ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania opublikowanych 

w Dziennikach Urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych 

i stanowiących kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inną nazwą) od 2001 

roku oraz wybór z lat poprzednich,  

• komplet tekstów aktów prawnych ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania opublikowanych 

w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych, od wprowadzenia 16 województw ustawą z dnia 24 lipca 

1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, to jest 1 

stycznia 1999 roku,  

• komplet tekstów aktów prawnych ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania opublikowanych 

w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej seria L i C – wydanie polskie? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje powyższe. 

 

Pytanie nr 2  

Według najlepszej wiedzy Wykonawcy nie istnieje obecnie na rynku system informacji prawnej 

spełniający wymagania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści system, 

który potrzeby osób z niepełnosprawnościami realizuje poprzez poniższe mechanizmy: 

• możliwość powiększenia czcionki dokumentów zawartych w systemie o 150%;  

• język każdej strony systemu jest określony za pomocą atrybutu lang; 

• program ma logiczną kolejność zaznaczania elementów i poruszania się po nich przy użyciu 

klawiatury; 

• większość stron systemu informacji prawnej Wykonawcy posiada unikalny tytuł, co umożliwia 

jednoznaczną identyfikację zawartości?  

W ślad za powyższym Wykonawca wnosi również o wykreślenie § 1 ust. 7 z projektu umowy 

 

Wykonawca wskazuje przy tym, że wymóg w zakresie zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w stosunku do oprogramowania, 
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jakie jest przedmiotem niniejszego postępowania, jest zupełnym ewenementem, niespotykanym 

przez Wykonawcę w wymogach innych postępowań dotyczących podobnego oprogramowania. 

Nadto warto zwrócić uwagę także i na to, że z wymogu w tym zakresie zrezygnował nawet podmiot 

nadrzędny w stosunku do Zamawiającego, tj. m.st. Warszawa, który początkowo w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia pn.: „Dostęp do Systemu Informacji Prawnej dla UM wraz z aktualizacjami” 

(numer postępowania: ZP/JK/271/II1/21), oczekiwał deklaracji ze strony Wykonawcy, iż dostarczone 

oprogramowanie będzie zgodne z wymogami określonymi w ww. ustawie o dostępności, by następnie 

wskutek argumentacji Wykonawcy z wymogu tego zupełnie zrezygnować, usuwając 

przy tym z dokumentacji postępowania wszelkie postanowienia zawierające taki wymóg. 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 3 

Zamawiający w § 4 ust. 5 projektu umowy zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia błędu nie później 

niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji o jego wystąpieniu. Wykonawca poprzez 

testy jednostkowe, automatyczne oraz manualne dokłada wszelkich starań, aby jego produkty osiągnęły 

wysoką jakość i niezawodność. Każda, nawet drobna, poprawka wymaga powtórzenia procesu 

wytworzenia i testowania oprogramowania, co przy wymogu zachowania bezpieczeństwa i jakości, 

nie jest procesem krótkotrwałym, dlatego Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu naprawy błędu do 5 

dni roboczych od dnia jego zgłoszenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Wykonawca prawidłowo interpretuje, że przedmiotem zapytania jest wersja online Systemu 

Informacji Prawnej? W wersji online cała infrastruktura SIP znajduje się po stronie Wykonawcy, 

a użytkownik korzysta z systemu przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na swoim komputerze 

z dostępem do internetu. Wszelkie prace konserwatorskie oraz naprawcze są wykonywane 

przez Wykonawcę w lokalizacji jego serwerów bez angażowania zasobów Zamawiającego. 

Czy Wykonawca prawidłowo interpretuje, że tym samym wymaganie wydzierżawienia i dostarczenia 

serwerów (§ 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 projektu umowy) oraz ewentualnej ich wymiany (§ 4 ust. 7) 

są przy takim rozwiązaniu nadmiarowe? 

Odpowiedź: Tak, Wykonawca prawidłowo interpretuje. 

 

Pytanie nr 5  

W ślad za pytaniem poprzedzającym Wykonawca zwraca uwagę, że w przypadku baz online, w sposób 

naturalny, z uwagi na charakter produktu, nie może dojść do udzielenia licencji na czas nieokreślony. 

W związku z tym, Wykonawca wnosi o zmianę treści § 5 ust. 2 projektu umowy i nadanie 

mu następującego brzmienia:  

„Licencje udzielane są na czas oznaczony, równy okresowi wskazanemu w § 3 ust. 1, i - z wyjątkiem 

podstaw przewidzianych przepisami prawa związanych z nieprawidłowym wywiązywaniem 

się przez Zamawiającego z Umowy - nie mogą w tym okresie zostać w żaden sposób ograniczone, 

wypowiedziane, cofnięte lub rozwiązane przez Wykonawcę”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 6  

W razie braku zgody na zmianę treści § 5 ust. 2 projektu umowy zgodnie z pytaniem poprzedzającym, 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż prawidłowa jest interpretacja, zgodnie z którą postanowienia 

umowy i opisu przedmiotu zamówienia, które przewidują udzielenie licencji na czas nieoznaczony,  

w tym w szczególności § 5 ust. 2 umowy, nie dotyczą licencji na dostęp do programu w wersji online 

i Zamawiający ma świadomość, iż program w takiej wersji po upływie okresu przewidzianego w § 3 ust. 

1 przestanie być udostępniany, aktualizowany i serwisowany.  

W przeciwnym wypadku, należałoby przyjąć, że przedmiotem niniejszego postępowania jest w istocie 

darmowe udostępnianie, przez czas nieoznaczony, programu, który z założenia ma dla wszystkich 

klientów Wykonawcy charakter wyłącznie odpłatny. Takie ujęcie stoi w sprzeczności z postanowieniami 

ustawy PZP (która obejmuje wyłącznie świadczenia odpłatne), zasadami współżycia społecznego 

i nie może być w żadnym przypadku zaakceptowane przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Nie dotyczy, ponieważ Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 2 . 

 

Pytanie nr 7  

W odniesieniu do oczekiwanych przez Zamawiającego szkoleń Wykonawca podkreśla, że z uwagi 

na panującą obecnie sytuację epidemiczną i związane z nią uwarunkowania gospodarcze, 

w tym zaistniałe po stronie Wykonawcy (i wszystkich wykonawców na rynku) uwarunkowania natury 

organizacyjnej, a także z uwagi na zalecenia władz państwowych oraz możliwe do wystąpienia problemy 

w realizowaniu świadczeń wymagających osobistej obecności pracowników Wykonawcy (i wszystkich 

wykonawców na rynku), powszechnie kładzie się nacisk na realizowanie świadczeń umownych w drodze 

komunikacji online kiedy tylko jest to możliwe. Wykonawca postuluje zatem o umożliwienie takiej 

właśnie realizacji świadczeń umownych w niniejszym postępowaniu. W przeciwnym razie dochodzi 

do dość kuriozalnej sytuacji, w której świadczenie główne (udostępnienie programu) ma być wykonane 

w sposób bezpieczny, zgodnie z powszechnymi zaleceniami i oczekiwaniami, tj. w drodze online, 

tymczasem świadczenie dodatkowe (szkolenie), mające przecież tylko charakter uboczny, posiłkowy, 

wymaga podejmowania ryzyka zdrowotnego, tj. osobistego spotkania przedstawicieli Wykonawcy 

z przedstawicielami Zamawiającego. Nadto na ten moment wątpliwa wydaje się w ogóle możliwość 

zgodnego z prawem przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego dla grupy pracowników Zamawiającego 

z uwagi na obostrzenia związane z organizowaniem zgromadzeń. 

 

Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o potwierdzenie (i naniesienie stosownego postanowienia 

do umowy), że oczekiwane przez Zamawiającego szkolenie będzie mogło przybrać formę szkolenia 

online. 

 

Ww. postulat nabiera tym większego znaczenia, że nie jest obecnie znana skala rozwijającej się epidemii 

w okresie, gdy wykonanie ww. czynności będzie miało nastąpić. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na szkolenia online. 

 

Pytanie nr 8  

W § 2 ust. 2 oraz w § 4 ust. 3 lit. „d” projektu umowy Zamawiający wskazuje na możliwość zlecenia 

Wykonawcy przeprowadzenia szkoleń użytkowników. Jak Wykonawca ma interpretować pojęcie 

"zlecenia"? Czy chodzi tu o odrębną umowę zawartą z Zamawiającym, czy też o realizację szkoleń 

na podstawie projektu niniejszej umowy? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że „zlecenie” szkoleń będzie odbywać się na podstawie projektu 

niniejszej umowy. Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 3 lit. „d” – przeprowadzenia 

dla Zamawiającego szkoleń dla użytkowników SIP. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Wykonawca prawidłowo interpretuje zapisy § 6 ust. 7 projektu umowy przyjmując, że Zamawiający 

wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej określonej w art. 2 pkt 

32 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.   

 

Pytanie nr 10 

W przypadku wersji online oprogramowania użytkownik końcowy nie korzysta bezpośrednio ze zdalnej 

infrastruktury Wykonawcy, a jedynie z danych dostarczanych do własnych urządzeń Zamawiającego 

poprzez internet. Czy Wykonawca prawidłowo interpretuje, że w takim przypadku nie ma wymogu 

przedstawienia deklaracji zgodności WE dla wyrobu Wykonawcy? 

Odpowiedź: Tak, Wykonawca prawidłowo interpretuje.  

 

Pytanie nr 11 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę przewidzianego w projekcie umowy terminu 

płatności wynagrodzenia z 60 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego na 21 dni 

od dnia jej otrzymania lub na 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Zgodnie z przepisem art. 106i 

ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktury VAT z tytułu udzielenia 

licencji nie mogą być wystawione wcześniej niż na 30 dni przed terminem zapłaty. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty 

wystawienia faktury.  

 

Pytanie nr 12 

Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiot umowy obejmuje udostępnienie Zamawiającemu 

standardowego produktu oferowanego przez Wykonawcę szerokiemu gronu klientów, 

który nie powstaje na zlecenie Zamawiającego ani też nie podlega customizacji pod kątem wymogów 

Zamawiającego. Nie sposób wymagać zatem od Wykonawcy, aby w sposób szczególny rozpoznawał 

i uwzględniał indywidualne potrzeby poszczególnych odbiorców tego standardowego produktu. 

Gdyby takie wymaganie miało być realizowane, musiałoby doprowadzić do znaczącego zwiększenia ceny 

produktu. Aby tego uniknąć Wykonawca wnosi o usunięcie z treści § 1 ust. 2 projektu umowy słów: 

„Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich informacji co do zakresu potrzeb Zamawiającego 

i możliwości ich zaspokojenia w sposób optymalny dla Zamawiającego z technicznego i ekonomicznego 

punktu widzenia” 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, zmiana treści paragrafu.  

 

Pytanie nr 13  

W kontekście § 1 ust. 6 projektu umowy Wykonawca zwraca uwagę, że trudno jest mówić o zgodności 

z RODO samego oprogramowania. Wykonawca wnosi zatem o modyfikację tego postanowienia poprzez 

nadanie mu następującego brzmienia:  

„Wykonawca oświadcza, że funkcjonalności zawarte w dostarczonym Systemie Informacji Prawnej, 

o ile ich wykorzystywanie następuje zgodnie z ich przeznaczeniem, są zgodne z przepisami 



 

5 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  

NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 32 192 000,00 zł 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi 

przepisami z zakresu ochrony danych osobowych” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę treści paragrafu.  

 

Pytanie nr 14  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy: a/ właściwie interpretuje § 1 ust. 1 projektu umowy w zakresie 

fragmentu: „W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu 

naruszenia przysługujących im praw (…)” przyjmując, że chodzi tylko o takie sytuacje, 

w których Zamawiający dopuści się naruszenia praw osób trzecich, mimo korzystania z programu 

zgodnie z zakresem udzielonych licencji; b/ właściwie interpretuje § 1 ust. 1 projektu umowy w zakresie 

fragmentu: „Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje 

się do wstąpienia w miejsce Zamawiającego”, przyjmując, że chodzi o dwie sytuacje: 

- wstąpienie w miejsce pozwanego za zgodą powoda, lub  

- przypozwanie i wstąpienie w charakterze interwenienta ubocznego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w projektowanych postanowieniach umowy 

do zapytania ofertowego. 

 

Pytanie nr 15 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 1 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie 

mu następującego brzmienia: 

„Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu Umowy będzie korzystał jedynie z materiałów, danych 

i informacji oraz programów komputerowych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

spełniają jego wymogi, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, majątkowych 

i osobistych praw autorskich lub danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, 

wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca. 

W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia 

przysługujących im praw, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, 

który zobowiązuje się do wstąpienia w miejsce Zamawiającego i zaspokojenia powyższych roszczeń. 

W przypadku gdyby Zamawiający został zobowiązany do bezpośredniego zaspokojenia takich roszczeń, 

Wykonawca w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o tym fakcie zwróci Zamawiającemu wszelkie 

prawomocnie zasądzone przez sąd koszty z tym związane”. Jedynie bowiem obciążenie Wykonawcy 

kwotami zatwierdzonymi przez sąd, wydaje się sprawiedliwe 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w projektowanych postanowieniach umowy 

do zapytania ofertowego. 

 

Pytanie nr 16 

W kontekście potencjalnej nieścisłości interpretacyjnej między treścią § 2 ust. 1 a § 3 ust. 2 projektu 

umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że będzie zobowiązany do świadczenia przewidzianej 

w umowie usługi dostępu do oprogramowania w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

a nie od dnia podpisania umowy. 
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Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia 

przewidzianej w umowie usługi dostępu do oprogramowania w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy. 

  

Pytanie nr 17  

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie z § 4 ust. 10 projektu umowy możliwości 

dokonywania zgłoszeń faksem. Obecnie, z uwagi na postęp technologiczny, wykonawcy – 

w tym Wykonawca kierujący niniejszą prośbę do Zamawiającego - nie korzystają z takich urządzeń 

jak faks. Nie ma również prawnego obowiązku posiadania tego rodzaju urządzenia i zapewnienia 

takiej formy komunikacji. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 4 ust. 10 z projektu umowy.    

 

Pytanie nr 18 

Wykonawca wnosi o usunięcie § 5 ust. 4 umowy, zawarte tam oczekiwanie jest bowiem zbyt daleko 

idące i nie znajduje usprawiedliwienia w powszechnie przyjętej zasadzie korzystania z oprogramowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem i z poszanowaniem słusznych interesów podmiotu uprawnionego 

(tj. wykonawcy jako producenta oprogramowania). 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 5 ust. 4 z projektu umowy. 

 

Pytanie nr 19 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że podpisanie protokołu odbioru, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do umowy, nastąpi niezwłocznie po wykonaniu czynności opisanych w § 3 ust. 3 projektu 

umowy, albo, alternatywnie, o wskazanie, w jakim terminie nastąpi podpisanie protokołu odbioru. 

Odpowiedź: Podpisanie protokołu nastąpi w czasie, kiedy Wykonawca dokona uruchomienia 

oprogramowania nie później niż w ciągu 3 dni, zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 16. 

 

Pytanie nr 20  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że § 3 ust. 5 projektu umowy odnosi się do protokołu odbioru, 

o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu a nie w ust. 2 jak zostało to, prawdopodobnie omyłkowo, 

wskazane. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że § 3 ust. 5 projektu umowy odnosi się do protokołu 

odbioru, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

 

Pytanie nr 21 

Z uwagi na fakt, że kary umowne przewidziane w projekcie umowy naliczane są od całkowitej wartości 

wynagrodzenia umownego i zdaniem Wykonawcy są wysokie porównując je do standardów rynkowych, 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o ich zmniejszenie o połowę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie naliczanych kar umownych o połowę.  

 

Pytanie nr 22 

Wykonawca wnosi o powiększenie do 30% wskazanego w § 7 ust. 5 projektu umowy limitu kar 

umownych, którego przekroczenie aktywuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 23 

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodziłby się na wprowadzenie postanowienia 

ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy do wysokości wartości brutto Umowy. 

Wiedzą powszechną jest bowiem, że nie istnieje program komputerowy czy publikacja elektroniczna, 

która funkcjonowałaby bezbłędnie, a zwłaszcza współdziałała poprawnie z każdym oprogramowaniem 

i sprzętem dostępnym w sprzedaży. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie w stosowanych 

przez wielu uznanych dostawców aplikacji wyłączeniach odpowiedzialności za wady programu. 

Dostawcy ci, nie mogąc przewidzieć jak zachowa się ich produkt w warunkach sprzętowych, 

jak i środowisku komputerowym, oferowanych przez jego nabywców, z uwagi również na częste zmiany, 

którym warunki te ulegają (nowy sprzęt, nowe oprogramowanie), z reguły wyłączają w ogóle swoją 

odpowiedzialność, w tym w szczególności za szkody wynikłe z jego wad, z rzadka oferując 

odpowiedzialność ograniczoną do części wartości umowy. W celu realizacji ww. postulatu Wykonawca 

proponuje dodanie do umowy postanowienia w brzmieniu: „Łączna odpowiedzialność Wykonawcy 

z wszelkich możliwych tytułów ograniczona jest do wysokości wartości wynagrodzenia brutto 

za wykonanie przedmiotu Umowy”. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 24 

Wykonawca wnosi o obniżenie przewidzianego w § 7 ust. 12 projektu umowy limitu kar umownych 

do 30% (ewentualnie więcej, jednak mniej niż przewidziane obecnie 50%). Taki limit był przykładowo 

przewidziany w zaproponowanej przez prawodawcę zmianie do nowej ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (projekt z dnia 20 czerwca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające 

ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych), wg której umowy zawierane w reżimie PZP powinny zawierać 

postanowienie przewidujące „łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić 

strony, z tym, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy”. 

Taki też limit jest powszechnie uznawany za kompromis między uzasadnioną ochroną interesów 

zamawiających a akceptowalnym poziomem ryzyka wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów projektowanych postanowień umowy w § 7 

ust. 12 na: Łączna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca, 

nie może przekroczyć 20% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

przy czym nie dotyczy to kar umownych naliczanych za naruszenie przez Wykonawcę postanowień 

umowy dotyczących ochrony danych osobowych lub ochrony informacji prawnie chronionych. 

 

Pytanie nr 25 

W § 7 ust. 8 projektu umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo do potrącenia kar umownych 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W związku z tym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego 

z pytaniem, czy zgodziłby się on na takie rozwiązanie, zgodnie z którym Zamawiający informuje 

Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub pisemną o zamiarze naliczenia kary umownej i o przyczynie 

jej naliczenia. Jeśli Zamawiający zgodziłby się na powyższe rozwiązanie, Wykonawca proponuje, 

by uzupełnić § 7 ust. 8 projektu umowy o zdanie drugie w następującym brzmieniu:  

„Zamawiający informuje Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub pisemną o zamiarze naliczenia 

kary umownej i o przyczynie jej naliczenia”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w projektowanych postanowieniach umowy 

do zapytania ofertowego. 
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Pytanie nr 26 

Czy Wykonawca właściwie interpretuje projekt umowy przyjmując, że pod pojęciem "użytkowników" 

rozumieć należy pracowników Zamawiającego korzystających z SIP w celu realizacji ich świadczeń 

na rzecz Zamawiającego? 

Odpowiedź: Tak, Wykonawca właściwie interpretuje. 

 

Pytanie nr 27 

Wykonawca zapytuje, czy właściwie interpretuje pojęcie użyte w § 5 ust. 2 projektu umowy, 

tj. że licencje nie mogą być w żaden sposób ograniczone, przyjmując, że chodzi o ograniczenie 

względem pól eksploatacji wskazanych w § 5 ust. 3 umowy. 

Odpowiedź: Tak, Wykonawca właściwie interpretuje. 

 

Pytanie nr 28  

Wykonawca zapytuje, czy właściwie interpretuje § 4 ust. 9 projektu umowy przyjmując, że chodzi 

o świadczenia realizowane w okresie obowiązywania umowy. 

Odpowiedź: Tak, Wykonawca właściwie interpretuje. 

 

Pytanie nr 29 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy ze względu na fakt, że do programów 

stanowiących przedmiot umowy Wykonawca stosuje standardowe powszechnie (dla wszystkich 

jego klientów niebędących konsumentami) OWU, Zamawiający zgodziłby się na dostarczenie 

mu i dołączenie takiego dokumentu do umowy jako załącznika do niej, z zastrzeżeniem, 

iż w razie sprzeczności ww. dokumentu z treścią umowy pierwszeństwo miałaby umowa. 

W razie potrzeby Wykonawca jest gotowy dostarczyć taki dokument na ręce Zamawiającego 

do akceptacji jeszcze przed podpisaniem umowy. 

Wykonawca podkreśla, że dołączenie OWU leży również w interesie samego Zamawiającego, nie tylko 

z uwagi na określenie minimalnego zakresu uprawnień względem korzystania z systemu i ochrony 

przed ew. roszczeniami, zwłaszcza podmiotów trzecich, ale również pod kątem należytej ochrony danych 

osobowych (OWU zawierają już odpowiednio zabezpieczające strony postanowienia dot. powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a danymi tymi są np. adresy e-mail użytkowników końcowych 

pełniące funkcje loginów). Jest to bardzo istotna kwestia z perspektywy RODO. 

Gdyby Zamawiający pozytywnie odniósł się do powyższego pytania, Wykonawca zwraca się z propozycją 

wprowadzenia do zawieranej przez strony umowy następującego postanowienia: „W sprawach 

nieuregulowanych umową stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Umowy stanowiących 

załącznik nr 4 do umowy. Zastrzega się jednocześnie, że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami 

ww. Ogólnych Warunków Umowy a postanowieniami umowy stosuje się postanowienia umowy” 

a także wnosi o uzupełnienie listy załączników. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 30  

Nadto, w przypadku braku zgody na OWU, które zawierają w sobie postanowienia regulujące zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami kwestie powierzania danych osobowych do przetwarzania, 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

wg sprawdzonego wzorca, który stosuje powszechnie z licencjobiorcami oprogramowania oferowanego 
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przez Wykonawcę. Wykonawca udostępni ww. wzorzec w terminie określonym przez Zamawiającego 

i kieruje pytanie czy Zamawiający godzi się na takie rozwiązanie. Jeśli Zamawiający nie wyraża 

na to zgody, Wykonawca wnosi o niezwłoczne udostępnienie projektu umowy powierzenia, 

jaką Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą – Wykonawca musi mieć możliwość zapoznania 

się z nim przed terminem składania ofert, bowiem kształt tej umowy może istotnie wpływać na warunki 

kontraktowania przewidziane w tym postępowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający opublikuje umowę o przetwarzaniu danych osobowych do zapytania 

ofertowego. 

 

Pytanie 31 

Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na zawarcie umowy w wariancie odnawialnym, tj. takim, na mocy 

którego po upływie okresu obowiązywania, umowa uległaby przedłużeniu na dotychczasowych 

warunkach (z zastrzeżeniem wzrostu wynagrodzenia w wysokości 4%, chyba że wskaźnik inflacji byłby 

wyższy), na kolejne 12-miesięczne okresy, bez konieczności składania oświadczeń woli 

przez którąkolwiek ze stron? Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane na rynku i zapewnia 

nie tylko oszczędność czasu oraz wygodę dla obu Stron, ale i pewność oraz stałość ceny. Dodatkowo, 

jako Wykonawca dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów z sektora finansów publicznych i: 

- zastrzegamy, że ww. umowa w wariancie odnawialnym nie jest umową bezterminową (jej maksymalny 

okres trwania to 4 lata); 

- zapewniamy możliwość wypowiedzenia umowy lub złożenia oświadczenia woli o braku woli 

przedłużenia umowy w ww. trybie najpóźniej na dwa miesiące przed upływem bieżącego okresu 

abonamentowego (w efekcie umowa trwa do końca bieżącego okresu abonamentowego, ale nie ulega 

przedłużeniu); 

- dodatkowo, zapewniamy możliwość wypowiedzenia umowy lub złożenia oświadczenia woli o braku 

woli przedłużenia umowy w ww. trybie również w okresie ostatnich dwóch miesięcy bieżącego okresu 

abonamentowego, jeśli Zamawiający nie uzyska finansowania przedmiotu umowy w kolejnym okresie 

(w efekcie umowa trwa do końca bieżącego okresu abonamentowego, ale nie ulega przedłużeniu). 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  
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