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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego 
do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE oraz wsparcie techniczne w zakresie 
utrzymania katalogu metadanych, oznaczenie  sprawy: EZP.26.120.2021.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, 
poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści 
SWZ. 
W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.
W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub 
uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl 
art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć 

treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy 

przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 9:
W Załączniku nr 2 do SWZ "Projektowane postanowienia umowy" w "§ 9. Zakres przenoszonych praw" Zamawiający 
sformułował bardzo rozbudowane warunki dot. przenoszonych praw.
Prosimy o potwierdzenie, że prawa o których mowa dotyczą utworów, które zostaną WYKONANE (tj. opracowane, 
zaimplementowane), a nie DOSTARCZONE w ramach realizacji zamówienia. Tzn. w przypadku dostarczenia przez 
Wykonawcę gotowego, komercyjnego oprogramowania np. oprogramowania ETL, jako komponentu wdrażanego 
rozwiązania do harmonizacji, na Zamawiającego nie zostaną przeniesione prawa do tego oprogramowania zgodnie 
z opisem przedstawionym "§ 9. Zakres przenoszonych praw", ale będą mu przysługiwać wszystkie prawa zgodnie 
z licencją dostarczanego oprogramowania gotowego.
Prosimy o wyjaśnienie w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę komercyjnego oprogramowania jako 
komponentu wdrażanego rozwiązania do harmonizacji, na Zamawiającego nie zostaną przeniesione prawa do tego 
oprogramowania, ale będą mu przysługiwać wszystkie prawa zgodnie z licencją dostarczanego oprogramowania 
gotowego. W przypadku zaś gdy w ramach realizacji zamówienia utwory zostaną wykonane (opracowane, 
zaimplementowane) Zamawiający wymaga co do nich przeniesienia praw zgodnie z postanowieniami § 9 umowy.
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