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MCN.2.261.302021.1.KJ 

      Kraków, dnia 08.10.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, którego przedmiotem 

jest: zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem elementów aranżacji przestrzeni 

Akademii Dzieci w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon - Znak sprawy: MCN.2.261.30.2021 

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków informuje, iż 

wpłynęły od Wykonawców wnioski, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. 2019 r. poz. 2019 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść wniosków wraz 
z udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie nr 1: 
Wykonawca prosi o sprecyzowanie postanowienia § 3 ust. 2 pkt 1) zd. ostatnie projektu umowy tj. 

„Zamawiający dopuszcza zmiany po zakończeniu etapu II, ponieważ Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za zgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia do końca etapu III.” – w jakim 

zakresie Zamawiający dopuszcza zmianę, ewentualnie z czyjej inicjatywy, w jakiej formie i do jakiego 

momentu Zamawiający dopuszcza ww. zmiany? 

 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza po zakończeniu etapu II niezbędne zmiany zakresu Przedmiotu 

Umowy, uwzględniając zapisy § 15 ust. 7-8 wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Zmiany 

mogą być inicjowane przez każdą ze stron w formie pisemnej zgodnie z zapisem § 15 ust. 9 jw. i 

każdorazowo zaakceptowane przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający wymaga, że wprowadzenie 

tych zmian musi pozostać bez wpływu na okres realizacji Umowy. 

 
Pytanie nr 2: 

Wykonawca prosi o sprecyzowanie /zmianę postanowienia §5 ust. 6 projektu umowy. Jednocześnie 

wyjaśniam, że zapis w tej formie powoduje nieograniczoną w czasie odpowiedzialność Wykonawcy 

na zasadzie ryzyka. Do wyjaśnienia pozostaje zatem zagadnienie czy ww. zapis powinien ograniczać 

się do czasu wykonywania umowy lub w przypadku nieograniczonego w czasie zakresu jego 

obowiązywania – Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

tego postanowienia i wskazania odpowiedzialności na zasadzie winy.  
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Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający wprowadza zmianę treści w zakresie postanowienia §5 ust. 6 wzoru Umowy, 

stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 

Było: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Przedmiotu Umowy oraz wszelkie szkody 

wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim na skutek działania lub korzystania z eksponatów. 

Jest:  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Przedmiotu Umowy oraz wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim na skutek działania lub korzystania z eksponatów od 
okresu obowiązywania niniejszej Umowy do zakończenia terminu biegu gwarancji wskazanego w 
ofercie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 3: 
Wykonawca prosi również o sprecyzowanie postanowień § 8 i wskazanie jakie terminy przewiduje 

Zamawiający dla dokonywania Odbiorów Częściowych. Zwrócić bowiem należy uwagę na 

zastrzeżenie w § 2 ust. 2 Umowy, które stanowi że „terminy poszczególnych etapów uwzględniają 

czas niezbędny na przeprowadzenie czynności odbiorowych” oraz § 4 ust. 2 lit. d), zgodnie z którym 

harmonogram musi przedstawiać uwzględnienie niezbędnych terminów na czynności odbiorowe. 

Trzeba zatem przyjąć, że konieczne jest sprecyzowanie analogiczne jak w przypadku Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy i określenie jaki czas związany z czynnościami Odbioru Częściowego 

Wykonawca powinien uwzględnić w określaniu harmonogramu prac oraz dla ustalenia jaki realnie 

jest termin na wykonanie poszczególnych etapów. 

Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający podtrzymuje, że zgodnie ze wzorem Umowy (§ 2 ust. 2) stanowiącym załącznik nr 7 do 

SWZ, terminy poszczególnych etapów uwzględniają czas niezbędny na przeprowadzenie czynności 

odbiorowych. Jednocześnie Zamawiający dookreśla czas przewidywany na dokonanie Odbiorów 

Częściowych, wprowadzając zmianę w projektowanych postanowieniach umowy. 

Zmienia treści w zakresie postanowienia §8 ust. 1 wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 

Było: 

Odbiory Częściowe są przeprowadzane komisyjnie w terminie ustalonym przez Strony.  

Jest: 

Odbiory Częściowe są przeprowadzane komisyjnie w terminie ustalonym przez Strony. Wykonawca 

zgłasza gotowość do Odbioru Częściowego, a Zamawiający ma prawo prowadzić czynności odbiorowe 

przez 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

 
Pytanie nr 4:  
§ 8 pkt 11 umowy odpowiedzialność za materiały i urządzenia – niezasadnym jest, aby Wykonawca 

odpowiadał za materiały i urządzania (kosztowne), pozostające w dyspozycji Zamawiającego – pod 
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Jego faktyczną pieczą, w sytuacji, kiedy to Zamawiający ma wpływ na dostęp osób do pomieszczeń, 

w których składowane są urządzania oraz stan pomieszczeń i ich zabezpieczeń.  

Odpowiedź nr 4:  

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy § 8 ust. 11 wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 7 

do SWZ, tj. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i urządzenia pozostawione przez 

Wykonawców w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy. 

Pytanie nr 5:  

Wykonawca prosi o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących praw autorskich oraz licencji: 

a. Jakie rozwiązanie przewiduje Zamawiający w sytuacjach, kiedy do danego utworu 

Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe, ale Wykonawca wykorzystywał, 

wykorzystuje i będzie wykorzystywać taki program w swojej działalności (, wobec czego 

Wykonawca nie przenosi względem takiego utworu majątkowych praw autorskich – 

oprogramowanie takie stanowi wartościową część przedsiębiorstwa Wykonawcy. Czy w takim 

przypadku możliwe będzie udzielenie licencji niewyłącznej (jedyne w takiej sytuacji możliwe 

rozwiązanie) i niepodlegającej przeniesieniu jak w przypadku oprogramowania? 

b. Czy udzielenie licencji do oprogramowania niededykowanego obejmuje również kod 

źródłowy tego oprogramowania; udzielenie licencji obejmującej kod źródłowy w przeważającej 

ilości przypadków jest niemożliwe gdyż podmioty, którym przysługują majątkowe prawa autorskie 

nie udzielają licencji do kodów źródłowych. Powyższe pytanie i zastrzeżenie dotyczy dokumentacji 

oprogramowania. 

c. Jakie rozwiązanie przewiduje Zamawiający w sytuacji, kiedy podmiot udzielający licencji do 

Utworu w jej treści (zakresie) wykluczy możliwość jej sublicencjonowania to jest udzielenia dalszej 

licencji (przeniesienie licencji), a utwór jest tego rodzaju, że przedstawia wyjątkową wartość dla 

Zamawiającego i nie może być zastąpiony innym utworem? 

d. Jaki rodzaj licencji/sublicencji przewiduje Zamawiający w ramach postanowień § 9 ust. 14 

projektu umowy? 

Odpowiedź nr 5:  

a) Zamawiający informuje, że w opisanym przypadku stosowanego oprogramowania, dopuszcza 

możliwość udzielenia licencji niewyłącznej i niepodlegającej przeniesieniu autorskich praw 

majątkowych.  

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zadane pytanie wprowadza zmianę do zapisu § 9 ust. 14 

pkt. 3) wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.  

Było: 

3) autorskie prawa majątkowe do wszelkiego oprogramowania stworzonego przez  

Wykonawcę (...) 

Jest: 
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3) autorskie prawa majątkowe lub licencje bezterminowe (wyłączne lub niewyłączne) do wszelkiego 

oprogramowania stworzonego przez Wykonawcę (...). 

b) Zamawiający informuje, że nie wymaga kodu źródłowego w przypadku udzielenia licencji do 

oprogramowania niededykowanego.  

c) Zamawiający informuje, iż w zapisie § 9 ust. 15 wzoru Umowy jw.  wskazano możliwość wyrażenia 

zgody na dostawę oprogramowania bez prawa udzielania dalszej sublicencji przez Zamawiającego.  

Jednocześnie Zamawiający wymaga od podmiotu udzielenia licencji lub sublicencji do wszystkich 

utworów wykorzystanych podczas realizacji Przedmiotu Umowy i niezbędnych do jego właściwego 

funkcjonowania. 

d) Zamawiający informuje, że wymaga nieodpłatnych licencji/sublicencji w zakresie umożliwiającym 

prawidłowe funkcjonowanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami § 9 ust. 14 wzoru Umowy wraz z 

wprowadzonymi zmianami. 

 
Pytanie nr 6: 
Wykonawca zwraca się również o wyjaśnienie jakie rozwiązanie przewiduje Zamawiający w sytuacji, 
gdy gwarancja udzielona przez producenta na poszczególne elementy uwzględnione w Przedmiocie 
zamówienia będzie różniła się (a konkretnie będzie krótsza) niż minimalne terminy określone w 
SWZ? W związku z powyższym Wykonawca prosi po udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy jeśli 
producent danego elementu Przedmiotu zamówienia udziela gwarancji krótszej niż okresy w 
zapisach SWZ to czy Zamawiający pomimo tego żąda od Wykonawcy udzielenia gwarancji na te 
okresy? 
 
 
Odpowiedź nr 6:  
Zamawiający informuje, że wymaga udzielenia gwarancji na całość Przedmiotu Zamówienia. To znaczy, 

że Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z okresem wskazanym w ofercie, niezależnie od okresów 

gwarancji udzielanych przez producentów poszczególnych elementów. 

 
Pytanie nr 7: 
Dodatkowo w zakresie postanowień dotyczących gwarancji (§10 ust. 15) Wykonawca zwraca się z 
prośbą o wyjaśnienie co w sytuacji, gdy to producent danego elementu odpowiada za materiały 
eksploatacyjne danego elementu Przedmiotu Umowy? 
 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem § 10 ust. 15 wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 7 

do SWZ, zobowiązuje Wykonawcę do dostarczania materiałów eksploatacyjnych w trakcie trwania 

okresu gwarancji wskazanego w ofercie. Sposób realizacji odpowiedzialności Wykonawcy w tym 

zakresie (w tym wskazanie podmiotu/podmiotów realizujących te obowiązki) powinien zostać 

określony w dokumentacji gwarancyjnej.  
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Pytanie nr 8: 
Prosimy także o wskazanie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności z tytułu 
wykonania umowy o zamówienie publiczne na rzecz banku celem zabezpieczenia spłaty kredytu 
celem finansowania realizacji zamówienia? 
 
Odpowiedź nr 8:  
Zamawiający informuje, iż we wzorze Umowy (§ 7 ust. 4) stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ wskazano 

możliwość dokonywania przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz innych 

podmiotów. Jest to możliwe po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 
Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SWZ, 

stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia  
wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający informuje, iż w dniu 
08.10.2021 r. przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.10.2021 r. przy czym godziny 
składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian. 
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