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Kalisz, dnia 15 grudnia 2011 r. 
 

 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu jako Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej wraz z wykonaniem i opracowaniem mapy akustycznej miasta Kalisza” 

 
 

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) 
na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam następujących odpowiedzi i 
zmieniam SIWZ w następującym zakresie: 

 
Pytanie nr 1 do projektu umowy. 
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli w wyrażeniu zawartym w §6 punkt 8 podpunkt 2 tj. 
„praw autorskich do interfejsów użytkownika w przeglądarce internetowej”. Prawa autorskie do interfejsów 
użytkownika w przeglądarce należą do autorów przeglądarki. 
 
Odpowiedź: 
§6 ustęp 8 punkt 2 projektu umowy – otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„2) praw autorskich do interfejsów użytkownika zawartych w przeglądarce GIS przechodzą na 
Zamawiającego w zakresie: 

a) zwielokrotnienia (sporządzenia kopii) całości lub części oprogramowania do ilości niezbędnej dla 
celów bezpiecznej i efektywnej eksploatacji, 
b) dokonywanie modyfikacji związanych z dostosowaniem oprogramowania do wymagań 
Zamawiającego z zastrzeżeniem iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie 
funkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania będące skutkiem dokonania 
jego modyfikacji.”. 

 
Pytanie nr 2 do projektu umowy. 
Prosimy o zmianę wyrażenia z §11 punkt 1 podpunkt 1 tj. „za odstąpienie od umowy z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa 
w §9 ust. 2” na wyrażenie „za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 
10% wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w §9 ust. 2” 
 

Zapis w obecnej postaci jest niejasny i w sposób oczywisty krzywdzący Wykonawcę, ponieważ przyczyny 
niezależne od Zamawiającego, to zarówno przyczyny leżące po stronie Wykonawcy jak również niezależne 
od Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać i ponosić konsekwencje tylko za swoje przyczyny nie 
wywiązania się z prac wobec Zamawiającego. Przedmiotowy zapis kreuje odpowiedzialność na zasadzie 
ryzyka, które obciążają Wykonawcę z tytułu bliżej nieokreślonych zdarzeń, mogących uzasadniać 
odstąpienie od umowy, w tym utratę znaczenia dla interesu publicznego w wykonaniu zamówienia. 
 
Odpowiedź: 

 

§11 ustęp 1 punkt 1 projektu umowy – otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„1) za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia za 
przedmiot umowy, o którym mowa w § 9 ust. 2.;”. 

 
 

z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
/------/ 

Daniel Sztandera 
WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA 


