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WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 
pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: 
Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p”, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:
Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 2 ust. 6 Umowy, poprzez:

„6. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dana osoba skierowana przez Wykonawcę 
do realizacji Umowy nie realizuje jej zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, 
w szczególności w zakresie związanym z dostosowaniem funkcjonalności Przedmiotu Umowy 
do jej docelowego użytkownika, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zmiany 
ww. osoby przez Wykonawcę lub, a w sytuacji braku reakcji Wykonawcy do odstąpienia 
od Umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji 
Przedmiotu Umowy.”
Oferent wskazuje, iż uznanie przez Zamawiającego, iż osoba skierowana przez Wykonawcę 
do realizacji prac nie realizuje jej zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającemu nie powinno być 
samodzielną przesłanka odstąpienia. Zamawiający jako gospodarz postępowania może 
wskazywać takie żądania lecz Wykonawca jako profesjonalista realizujący zamówienia 
winien mieć możliwość reakcji przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa 
do odstąpienia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie.

Pytanie 2:
Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 2 ust. 7 Umowy, poprzez:

 „7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszystkich technicznie możliwych 
wytycznych, wskazówek i zastrzeżeń Zamawiającego, zgłaszanych przez Zamawiającego 
w toku realizacji niniejszej Umowy. Takie wytyczne, wskazówki i zastrzeżenia nie mogą 
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rozszerzać Przedmiotu Umowy w sposób nie przewidziany Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i OPZ. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do efektów pracy 
Wykonawcy na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy.”
Oferent wskazuje, że Zamawiający, co sam potwierdza w Umowie, nie jest profesjonalistą, 
a co za tym idzie może dojść do sytuacji, gdzie z powodów technicznych jego wskazówki, 
wytyczne lub zastrzeżenia będą niemożliwe do uwzględnienia. Jednocześnie Oferent 
wskazuje, iż procedura zgłaszania wskazówek lub wytycznych nie może prowadzić 
do rozszerzenia Przedmiotu Umowy ponad zakres objęty postępowaniem.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie.

Pytanie 3:
Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 2 ust. 10 Umowy, poprzez:

„10. Jeżeli Strony nie zdefiniowały wyraźnie danego działania niezbędnego do prawidłowej 
realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania 
takiego działania jest Wykonawca, chyba że z charakteru danego działania lub jego specyfiki 
wynika, iż jedyną stroną zdolną do jego podjęcia jest Zamawiający.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie.

Pytanie 4:
Oferent wnosi do Zamawiającego o wskazanie o jakich podmiotach zaangażowanych 
do realizacji zadań związanych z Przedmiotem Umowy mowa w § 3 ust. 5.

Odpowiedź:
Podmioty zaangażowane przez Zamawiającego do realizacji zadań związanych 
z Przedmiotem Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 5 to np. doradcy Zamawiającego.

Pytanie 5:
Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 4 ust. 4 Umowy, poprzez:

„4. W przypadku konieczności uwzględnienia w wykonanym Przedmiocie Umowy uwag, 
zastrzeżeń lub wytycznych Zamawiającego Wykonawca dokona odpowiednich zmian 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin, o którym 
mowa powyżej po wysłuchaniu Wykonawcy, z uwzględnieniem wszelkich aspektów 
technicznych. Do odbioru poprawionego Przedmiotu Umowy stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust. 2–3 powyżej.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie.
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Pytanie 6:
Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 5 ust. 3 Umowy, poprzez:

„3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone przelewem na rachunek 
Wykonawcy numer .............................................. Zmiana rachunku Wykonawcy określonego 
w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu Umowy w formie pisemnej lecz winna być 
dokonana za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego dokonanym zgodnie z reprezentacją 
Wykonawcy.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie.

Pytanie 7:
Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 6 ust. 3 Umowy, poprzez:

„3. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody powstałe 
w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego, nierzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy, 
niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 7 Umowy. Łączna odpowiedzialność 
Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia 
umownego.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie.

Pytanie 8:
Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 7 Umowy, poprzez:

„1. W razie niedochowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% (Część 1 
i 2)/0,151,5% (Część 3)  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień zwłoki opóźnienia.
2. W razie nieusunięcia w okresie gwarancji wskazanych przez Zamawiającego 
nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 4, Zamawiający będzie uprawniony 
do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki opóźnienia.
3. W razie nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający będzie uprawniony 
do naliczenia kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 1020% wartości 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w § 11 ust. 1, Zamawiający będzie 
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 530% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 
5. Za każdy przypadek niedotrzymania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 6 
ust. 4 lub § 10 ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej 
w wysokości 250 000 zł.
6. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – Zamawiający będzie uprawiony do naliczenia kary umownej 
w wysokości 120% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.
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7. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania uzupełniającego (w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem kolejnego zdania), 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Łączna odpowiedzialność 
Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia 
umownego.
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na sumowanie kar umownych, o których mowa 
w niniejszym paragrafie, oraz potrącenia ich z należnego mu wynagrodzenia.
9. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, 
gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający 
jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, kary te podlegają 
sumowaniu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7 powyżej.
10. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający będzie uprawniony 
do naliczenia Wykonawcy wszelkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie także 
po skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy na jakiejkolwiek podstawie.  
11. Strony zgodnie ustalają, iż kwoty kar umownych przewidziane Umową będą w pierwszej 
kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy na podstawie odpowiednich not księgowych i bez uprzedniego wezwania 
do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego 
bez potrzeby pozyskiwania pisemnego potwierdzenia.”
Oferent wskazuje, że kary umowne w wysokości określonej przez Zamawiającego 
są niespotykane w umowach tego typu i w porównaniu do umów spotykanych w obrocie 
gospodarczym są określone na niepotykanie wysokim poziomie. Jednocześnie Oferent zwraca 
uwagę, iż powszechnie stosowanymi postanowieniami dot. kar umownych jest przesłanka 
ich naliczania określona jako „zwłoka”, która zastępuje używane niegdyś „opóźnienie”. 
Jednocześnie Oferent wskazuje, że częstokroć spotyka się maksymalne ograniczenia 
odpowiedzialności Stron.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie.

Pytanie 9:
Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 9 ust. 11 Umowy, poprzez:

 „11. W przypadku, gdy realizacja Przedmiotu Umowy następuje częściami, a Zamawiający 
dokonał już odbioru części Przedmiotu Umowy, korzystając z prawa odstąpienia 
przewidzianego w § 12 Umowy, zachowuje wszelkie prawa autorskie i prawa zależne 
do otrzymanej już części Przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca otrzymał wynagrodzenie.”
Oferent wskazuje, iż zgodnie z ust. 2 do chwili uiszczenia wynagrodzenia Zamawiający 
nie ma praw autorskich do Przedmiotu Umowy a jedynie licencję, a co za tym idzie nie może 
zachować praw autorskich, których nie posiada. Prawa autorskie do danej części Przedmiotu 
Umowy przechodzą jedynie za zapłatą wynagrodzenia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie. Zgodnie z ust. 2 Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie za zrealizowane prace. Oczywistym jest, że prawa autorskie do danej 
części Przedmiotu Umowy zostaną przeniesione na Zamawiającego wraz z zapłatą 
wynagrodzenia.
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Pytanie 10:
Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 10 ust. 1 Umowy, poprzez:

„1. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno w czasie realizacji Umowy, jak również 
po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, wszystkie osoby zatrudnione przy wykonaniu Przedmiotu 
Umowy zachowają w tajemnicy wszelkie uzyskane w toku wykonywania Umowy dane, a także 
nieprzeznaczone do wiadomości publicznej informacje dotyczące Zamawiającego 
lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa innych podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, 
z późn. zm.), zwane dalej „Informacjami Poufnymi”. Obowiązek, o którym mowa powyżej 
nie dotyczy ujawnienia informacji zgodnie z obowiązkiem wskazanym przez prawo, 
prawomocne orzeczenie sądu lub decyzję organu administracyjnego.”

Odpowiedź:
Obowiązek ten wynika  z przepisów powszechnie obowiązujących – w przypadku żądania 
danych na podstawie określonych przepisów czy orzeczenia sądu dane te mogą 
być udostępnione. Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie.

Pytanie 11:
Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 11 ust. 2 Umowy, poprzez:

„2. W razie dwukrotnego naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 
oraz żądać zapłaty kary umownej, zwrotu przekazanej dokumentacji i wydania rozpoczętego 
Przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie.

Pytanie 12:
Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 12 ust. 1 Umowy, poprzez:

„1. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem 
wykonywania Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał 
je ukończyć w czasie umówionym powiększonym o 15 dni, Zamawiający może po bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego i bezskutecznym jego upływie odstąpić od Umowy jeszcze 
przed upływem terminu do realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
– w terminie do końca okresu jej obowiązywania.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie.

Pytanie 13:
Oferent wnosi do Zamawiającego o wydłużenie terminu do usunięcia wszelkich naruszeń 
wskazanego w § 12 ust. 2 z 3 dni do 7 dni. Oferent wskazuje, iż  może dojść do sytuacji, 
w której Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin w piątek, który upływał będzie 
w poniedziałek, a co za tym idzie Wykonawca nie będzie de facto miał możliwości 
mobilizacji pracowników i przystąpienia do usuwania naruszeń.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie.

Pytanie 14:
Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 12 ust. 4 Umowy, poprzez:

„4. Jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną 
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w razie odstąpienia od Umowy może żądać zwrotu 
przekazanej dokumentacji i wydania dotychczasowych efektów prac powstałych w ramach 
rozpoczętej realizacji Umowy za zapłatą stosownej części wynagrodzenia.”

Odpowiedź:
Oczywistym jest, że przeniesienie praw autorskich będzie skuteczne dopiero po zapłacie 
wynagrodzenia w tej części. Brak zapłaty wynagrodzenia za tę cześć powoduje, że prawa 
autorskie nie zostaną skutecznie przeniesione. Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy 
w tym zakresie.

Pytanie 15:
Oferent wnosi o wyjaśnienie powodów odwołania do § 3 ust. 1 określającego termin 
wykonania Umowy w § 13 ust. 4. Oferent pragnie zauważyć, iż postanowienia te dotyczą 
gwarancji, a więc okresu po zakończeniu realizacji Umowy, a co za tym idzie niemożliwe 
jest usunięcie nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, gdyż Zamawiający 
nabywa uprawnienia z tytułu gwarancji dopiero po odbiorze Przedmiotu Umowy, 
a więc de facto po upływie terminu wskazanego w § 3 ust. 1.

Odpowiedź:
W związku z pytaniem nr 15 Zamawiający dokonał analizy treści umowy i OPZ, stwierdzając 
omyłki pisarskie w tych dokumentach. W związku z tym Zamawiający dokonuje korekty jak 
niżej:

1. we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, § 13 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie:
„4. W przypadku nieusunięcia wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości 
lub nieusunięcia ich w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może 
powierzyć osobie trzeciej usunięcie nieprawidłowości – na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.”

2. w  opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 
w Części 3 pkt VII zmianie ulega numeracja wszystkich podpunktów poprzez 
pomniejszenie numeru każdego podpunktu o jeden tak, aby pierwszy podpunkt 
w pkt. VII rozpoczynał się od numeru jeden.

3. po zmianie numeracji, zgodnie z pkt. 2 powyżej, w Części 3 pkt. VII ppkt 1 otrzymuje 
brzmienie:
„1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na sprawne działanie Aplikacji 
i Systemu oraz wsparcia technicznego w okresie minimum 36 miesięcy od momentu 
odebrania Aplikacji i Systemu przez Zamawiającego.”
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Pytanie 16:
1. Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 15 ust. 1 Umowy, poprzez:

„1. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego audytu prac Wykonawcy w celu 
weryfikacji poprawności realizacji Umowy. Audyt, o którym mowa powyżej prowadzony 
będzie w sposób niezakłócający prac nad realizacją Przedmiotu Umowy. W razie działań 
osób przeprowadzających audyt, które doprowadziły do opóźnień w realizacji Przedmiotu 
Umowy, co Wykonawca jest w stanie wykazać, jest on uprawniony do żądania wydłużenia 
czasu na realizację Przedmiotu Umowy.”
Oferent zwraca uwagę, iż o ile słuszne jest dopuszczenie możliwości kontroli przez 
Zamawiającego na etapie realizacji prac, o tyle audyt taki nie może prowadzić do paraliżu 
realizacji prac lub utrudniać ich wykonania. W szczególności Oferent zwraca uwagę, iż może 
dojść do sytuacji, w której pracownicy Wykonawcy będą poświęcali więcej czasu 
na odpowiedzi na pytania audytorów niż na realizację Umowy, co jest zjawiskiem 
negatywnym.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie. 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KAROL KŁOSOWSKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego

http://www.utk.gov.pl/
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