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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na dostawę oprogramowania i licencji na Informatyczny System 

Prawa Powszechnego – System bazy Wiedzy.  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

Z uwagi na fakt, że wszystkie kary umowne przewidziane w istotnych postanowień umowy naliczane są od całkowitej 

wartości umowy i zdaniem Wykonawcy są stosunkowo wysokie porównując je do standardów rynkowych, Wykonawca 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze ogólnych warunków umowy bez zmian. 

 

Pytanie 2: 

W kontekście § 9 ust. 1 Wykonawca wnosi o jego doprecyzowanie, bowiem trudno przyjąć za zasadne uznanie 

Wykonawcy odpowiedzialnym za błędy merytoryczne w treści dokumentów zawartych w systemie. Przy tak dużej bazie 

tychże dokumentów nie sposób wykluczyć, że któryś z nich zawiera jakąś omyłkę. Również względy organizacyjne i 

praktyki ustawodawcy mogą prowadzić do sytuacji chwilowej nieaktualności niektórych materiałów, szczególnie w okresie 

dynamicznych zmian w prawie. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie treści § 9 ust. 1 projektu umowy w tym zakresie 

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  

„Z zastrzeżeniem art. 473 § 2 K.c., Wykonawca odpowiada za negatywne skutki związane z korzystaniem z 

udostępnionych na podstawie niniejszej umowy wersji Programu wynikające z wad i błędów Programu, w tym za szkody 

wynikłe z użytkowania lub niemożności ich użytkowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad ww. Programu, 

czy uprawnień instalacyjnych do wysokości wartości niniejszej umowy, o której mowa § 5 ust.1. Reguła przewidziana w 

zdaniu poprzednim nie obejmuje odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne w materiałach autorskich 

zawartych w Programach lub za brak aktualności dokumentów zawartych w Programach.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze ogólnych warunków umowy bez zmian. 

 

Pytanie 3: 

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

odpowiedzialność Wykonawcy do wysokości polowy wartości brutto Umowy.  

Wiedzą powszechną jest bowiem, że nie istnieje oprogramowanie, które funkcjonowałoby bezbłędnie, a zwłaszcza 

współdziałało poprawnie z każdym oprogramowaniem i sprzętem dostępnym w sprzedaży. Powyższe stwierdzenie 

znajduje uzasadnienie w stosowanych przez wielu uznanych producentów oprogramowania wyłączeniach 

odpowiedzialności. Producenci 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, 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.  
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W celu realizacji ww. postulatu Wykonawca proponuje naniesienie stosownych zmian treści:  

- § 9 ust. 1 projektu umowy, tj. o zmianę słów „do wysokości wartości niniejszej umowy” na słowa „do wysokości połowy 

wartości niniejszej umowy”;  

- § 9 ust. 3 projektu umowy, tj. o zmianę słów „nie może przekroczyć jej wartości” na słowa „nie może przekroczyć połowy 

jej wartości”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze ogólnych warunków umowy bez zmian. 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zostaną przekazane Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także 

zamieszczone na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 
Anna Siennicka 
tel. (22) 31 41 667 
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