
 

Pytanie 1. Pytanie dot. § 1 pkt 13 IPU 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pojęcie Systemu określone w § 1 pkt 13 Umowy obejmuje 
Oprogramowanie, Oprogramowanie Standardowe i Sprzęt. 
 
Tak, Zamawiający potwierdza że pod pojęciem System określonym w § 1 pkt 13 Umowy obejmuje 
Oprogramowanie, Oprogramowanie Standardowe i Sprzęt. 
 
Pytanie 2. Pytanie dot. § 1 pkt 22 oraz § 1 pkt 3 IPU 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Etapy będą wydzielone w Harmonogramie Ramowym  
i w  Harmonogramie. Postanowienia § 1 pkt 22 oraz § 1 pkt 3 IPU są w tym zakresie niejednoznaczne. 
 
Tak, Zamawiający potwierdza, że Etapy będą wydzielone w Harmonogramie Ramowym  
i w  Harmonogramie. 
 
Pytanie 3. Pytanie dot. § 14 IPU 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na innych podwykonawców, którzy nie 
zostali wskazani  w ofercie w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie będzie możliwe 
skorzystanie z podwykonawcy wskazanego w ofercie.  
 
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na innych podwykonawców, którzy nie zostali wskazani  w ofercie w sytuacji, gdy 
z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie będzie możliwe skorzystanie z podwykonawcy wskazanego w ofercie, 
jednakże w takiej sytuacji każdy zaproponowany przez wykonawcę podwykonawca musi zostać zaakceptowany 
przez Zamawiającego.  
 
Pytanie 4.  Pytanie dot. § 15 pkt 5. Zdanie 2 IPU 
Wnioskujemy o zmianę postanowień § 15 pkt 5 Umowy w taki sposób aby w zdaniu 2 zamiast pojęcia 
„urządzenia do automatycznej subskrypcji aktualizacji Oprogramowania”  wprowadzone zostało pojęcie 
„narzędzia wbudowanego w Oprogramowanie do automatycznej subskrypcji aktualizacji Oprogramowania” lub 
„funkcjonalności Oprogramowania zapewniającej automatyczną subskrypcję aktualizacji Oprogramowania” . 
 
Zamawiający zmienia postanowienie § 15 pkt 5 Istotnych Postanowień Umowy na brzmienie: W ramach 
udzielonej gwarancji, Wykonawca zapewni Zamawiającemu aktualizacje Oprogramowania zapewniające 
zgodność tego Oprogramowania z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie funkcjonalności tego 
Oprogramowania określonych w SIWZ lub dokumentacji Oprogramowania dostarczonej w ramach Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić narzędzia lub funkcjonalności Oprogramowania zapewniającej 
automatyczną subskrypcję aktualizacji Oprogramowania. 

 
Pytanie 5. Pytanie dot. § 16 ust. 3 IPU 

Wnioskujemy  o wprowadzenie do Umowy ograniczenia wartości odszkodowania do wartości łącznego 

wynagrodzenia ryczałtowego , o którym mowa w § 11 ust. 1  z wyłączeniem utraconych korzyści. 

Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie 

wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. 

W granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne 

następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego 

straty (szkody) z wyłączeniem utraconych korzyści oraz do wartości łącznej umowy. Powyższe pozwala 

precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z zawarciem umowy. Wobec powyższego, 

zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes 

drugiej strony umowy pozwalając wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy. 

 

Zamawiający nie wyrażą zgody na zmianę. 

 

Pytanie 6. Pytanie dot. § 19 ust. 1 IPU 



Wnioskujemy o skorygowanie brzmienia § 19 ust. 1 IPU w taki sposób,  aby zamiast pojęcia „Protokół Odbioru 
Końcowego” został wskazany „Protokół Odbioru ostatniego Etapu”, zgodnie bowiem z procedurą odbiorową 
protokołem ostatecznym jest Protokół Odbioru ostatniego Etapu. 
 
Zamawiający nie wyrażą zgody na  zmianę. 

 
Pytanie 7. Pytanie dot. § 19 pkt. 1 IPU 
Prosimy Zamawiającego o określenie na jaki okres składany jest kod źródłowy Oprogramowania autorstwa 
wykonawcy  do depozytu, zgodnie z § 19  IPU. 
 
Zamawiający nie wskazuje tego okresu ponieważ zgodnie z §19 ust. 1 IPU to Zamawiający ponosi koszty tego 

depozytu. 
 
Pytanie 8. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie wersji edytowanej lub wersji odblokowanej PDF 

załączników wymaganych do złożenia oferty. 
 
Zamawiający udostępni odpowiednie załączniki w wersji edytowalnej. 
 


