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BDG-WZPU.253.15.2018.4.ASz

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie ekspertyzy określającej 
warunki zastosowania norm RAMS”
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POPT.02.01.00-00-0224/18-00 
pn. „Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2018 r.” współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oś priorytetowa II: 
Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności.

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:
Załącznik nr 4a do SIWZ jest przygotowany w sposób jednoznacznie sugerujący, 
że niezbędnym warunkiem zakwalifikowania osoby przewidzianej do wykonania zadania jest 
udokumentowanie autorstwa lub współautorstwa dwóch dokumentów, co jest sprzeczne 
z zapisami pkt. 5.1.2 ust 2 SIWZ (gdzie jest mowa o trzech takich dokumentach).

Odpowiedź:
Wiążące dla Wykonawcy są postanowienia zawarte w pkt. 5.1.2 ppkt. 2 SIWZ. W celu 
ujednolicenia dokumentacji wprowadza się modyfikację „Oświadczenia Wykonawcy 
dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu”, stanowiącego załącznik nr 4 
do SIWZ w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 2:
W załączniku nr 5 do SIWZ – wzorze umowy, par. 7, ust. 1 zawarto zapis o przeniesieniu 
majątkowych praw autorskich na polach eksploatacji, które „mogą powstać w przyszłości”, 
co jest wprost sprzeczne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w szczególności z art. 
41 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 
2018 poz. 1191, ze zm.), zgodnie z którym umowa dotycząca przeniesienia majątkowych 
praw autorskich może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.

Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmianę we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 
jak niżej:

1) § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Umowy - wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy Przedmiotu Umowy, w tym techniką drukarską, 
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reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności 
zwielokrotnianie Przedmiotu Umowy poprzez tworzenie egzemplarzy wszelkimi 
znanymi technikami, utrwalanie Przedmiotu Umowy poprzez zapisanie go na 
jakimkolwiek nośniku, w szczególności na dysku komputera oraz na innych niż dysk 
twardy nośnikach danych, w dowolnym formacie i systemie, za pomocą każdej 
techniki, znanej w chwili zawarcia Umowy;”

2) § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekształcanie formy technicznej zapisu Przedmiotu Umowy na inną formę, 
wszelkimi znanymi w chwili zawarcia umowy technikami, w szczególności poprzez 
digitalizację oraz poddawanie innym procesom technologicznym;”

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

PIOTR SIECZKOWSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA 

DEPARTAMENTU TECHNIKI I 
WYROBÓW

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Załączniki:
1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”, stanowiące załącznik 

nr 4 do SIWZ.

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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