
 

 

ZP.271.1.17.2022                                                                        Sucha Beskidzka 03.11.2022 r. 
 

 
W Y J A Ś N I E N I A    T R E Ś C I    S W Z 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha 
Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa 
Gmina”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 02.11.2022 r. wpłynął 
wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytań 
dotyczących wzoru umowy (załącznika nr 3 do SWZ) i odpowiedzi Zamawiającego podano 
poniżej. 

 
Pytanie 1: 
§ 1 ust. 4 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie ostatniego zdania w przedmiotowym 
postanowieniu. Takie prawo ma jedynie producent oprogramowania.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ. Przedmiotowy zapis umowy odnosi się                       
do wykonawcy w takim zakresie w jakim wynika to z realizowanego przez niego przedmiotu 
zamówienia (zakresu danej części zamówienia). 
 
Pytanie 2: 
§ 2 ust. 1 
Zwracamy uwagę, że udzielić licencji może jedynie producent oprogramowania. Wykonawca 
nie będący jednocześnie producentem oprogramowania  może zapewnić udzielenie licencji 
przez producenta. Zwracamy się z prośbą o stosowną modyfikację zapisu. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ. Przez udzielenie licencji, o którym mowa                   
we wzorze umowy należy rozumieć dostarczenie/sprzedaż licencji na oprogramowanie                       
przez producenta albo inne uprawnione do tego podmioty (autoryzowanych dystrybutorów, 
partnerów handlowych lub innego rodzaju sprzedawców). 
 
Pytanie 3: 
§ 8 ust. 1 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację  przedmiotowego zapisu poprzez dodanie                       
na końcu zdania zwrotu “nie krótszym niż x dni roboczych”. 
 

Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia w trakcie 
odbioru końcowego wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 
usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym                                              
przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze.” 
 
 



   

 

 

Pytanie 4: 
§ 8 ust. 5 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację  przedmiotowego zapisu ten sposób,                                
aby przeniesienie własności sprzętu nastąpiło z chwilą zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia za ten sprzęt. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ. 
 
Pytanie 5: 
§ 11 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację  zapisów w przedmiotowym paragrafie                              
w ten sposób, aby obowiązek zachowania poufności ciążył na obu stronach umowy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ. 
 
Pytanie 6: 
§ 11 ust. 2 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu. Pracownicy                                    
są zobowiązani do zachowania poufności na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ. 
 
Pytanie 7: 
§ 11 ust. 5 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację  przedmiotowego zapisu ten sposób,                                     
aby Wykonawca miał prawo pozostawienia jednej kopii udostępnionych danych do celów 
dowodowych. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ. 
 
 
 
 
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ                           
w przedmiotowym postępowaniu. 
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