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BDG-WZPU.253.50.2019.3.ASz

MODYFIKACJA
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIiŚ 5.2-23 pn. „Akademia 
Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” 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 – przekazuje treść uwag zgłoszonych do treści 
zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami.

Zgłoszone uwagi:
W "Opisie przedmiotu zamówienia", pkt III.2, znaleźć można dwa budzące troskę zapisy.
1.Zapis  o przedstawieniu pisemnego oświadczenia o możliwości rejestracji zgłoszonego 
znaku (ów) w UP RP.
2.Zapis o udzieleniu rękojmi na możliwość rejestrowalności zgłoszonego znaku (ów) w UP 
RP.
Ad.1.Rzetelne sprawdzenie możliwość rejestracji, dokonywane jest przez 
wyspecjalizowanych w tym zakresie rzeczników patentowych. Tylko praca specjalisty 
i sporządzona w tym zakresie odpowiednia dokumentacja daje pełną ocenę sytuacji. Wszelkie 
działania podejmowane przez osoby nie będące rzecznikami, zwiększają w sposób znaczny 
ryzyko rynkowe. Aby profesjonalnie sprostać wymogom "Opisu", należy więc zatrudnić 
rzecznika patentowego. Koszty z tego tytułu, jako nie dotyczące prac projektowych, powinien 
ponosić organizator Zamówienia a nie potencjalny wykonawca. Uzasadnione jest to tym 
bardziej, iż żaden z potencjalnych wykonawców, nie może mieć przecież pewności wyboru 
właśnie jego koncepcji.
Ad.2.Charakter postępowania w przypadku rejestracji znaków zarówno na terenie Polski (jak 
i innych terytoriów), wyklucza możliwość udzielenia rękojmi w tym zakresie. W mojej ponad 
30-letniej praktyce tworzenia marek, nie spotkałem przypadku, aby świadomy specjalista 
(czyli rzecznik patentowy) udzielił rękojmi na rejestrację. Podobnie, jak nie należy 
spodziewać się rękojmi od adwokata w postępowaniu sądowym.

Stanowisko Zamawiającego:
Wobec zgłoszonych uwag wprowadza się następujące zmiany
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1) dotychczasową treść § 3 umowy (załącznik nr 1 do Zapytania) ujmuje się w ust. 1 
i dodaje się po nim ust. 2 w brzmieniu:
„2. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zarejestrowania Logo 
Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) jako znak słowny 
i słowno-graficzny w Urzędzie Patentowym RP.”

2) § 7 ust. 2 umowy (załącznik nr 1 do Zapytania) otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca pisemnie oświadczy, że opracowany i ostatecznie przedstawiony 
wariant logo Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego oraz propozycje używania, 
nie będą naruszały praw osób trzecich, a w szczególności, że przedstawione do 
finalnego wyboru warianty logo będą mogły być zarejestrowane odpowiednio jako 
znaki słowne i słowno-graficzne w Urzędzie Patentowym RP w klasach usług 
właściwych dla programu edukacyjnego. W przypadku wątpliwości 
Zamawiającego co do nienaruszalności praw osób trzecich przez proponowany 
wariant logo oraz możliwości jego zgłoszenia do zarejestrowania Wykonawca 
zobowiązany jest uzasadnić swoje racje, popierając je stosowną dokumentacją. 
Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do zarejestrowania logo w Urzędzie 
Patentowym RP oraz w innych organach dokonujących rejestracji znaków 
towarowych. 
W przypadku nieuzyskania rejestracji w Urzędzie Patentowym lub innym organie 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt nowego logo lub wprowadzić 
zmiany w starym logo umożliwiające przeprowadzenie procedury rejestracji, 
spełniające wymagania określone w Umowie, bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania pisemnej informacji od 
Zamawiającego o braku rejestracji.”

3) § 10 ust. 1 umowy (załącznik nr 1 do Zapytania) otrzymuje brzmienie:
„1. W razie niedochowania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 
ust. 1 Umowy lub terminu, o którym mowa w §7 ust. 2 Umowy, Zamawiający 
będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 3% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia.”

4)  § 10 ust. 4 umowy (załącznik nr 1 do Zapytania) otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę którekolwiek z obowiązku, 
o którym mowa w § 7 Umowy (z wyjątkiem § 7 ust. 2 Umowy) Zamawiający 
będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, za każdy przypadek naruszenia.”

5) pkt III ppkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca pisemnie oświadczy, że opracowany i ostatecznie przedstawiony 
wariant logo Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego oraz propozycje używania, 
nie będą naruszały praw osób trzecich, a w szczególności, że przedstawione do 
finalnego wyboru warianty logo będą mogły być zarejestrowane odpowiednio jako 
znaki słowne i słowno-graficzne w Urzędzie Patentowym RP w klasach usług 
właściwych dla programu edukacyjnego. W przypadku wątpliwości 
Zamawiającego co do nienaruszalności praw osób trzecich przez proponowany 
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wariant logo oraz możliwości jego zgłoszenia do zarejestrowania Wykonawca 
zobowiązany jest uzasadnić swoje racje, popierając je stosowną dokumentacją. 
Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do zarejestrowania logo w Urzędzie 
Patentowym RP oraz w innych organach dokonujących rejestracji znaków 
towarowych. 
W przypadku nieuzyskania rejestracji w Urzędzie Patentowym lub innym organie 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt nowego logo lub wprowadzić 
zmiany w starym logo umożliwiające przeprowadzenie procedury rejestracji, 
spełniający wymagania określone w Umowie, bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania pisemnej informacji od 
Zamawiającego o braku rejestracji.”

W związku z powyższym zamawiający udostępnia ujednolicone wersje modyfikowanych 
dokumentów.

Z poważaniem

KRZYSZTOF KULKA
DYREKTOR BIURA DYREKTORA 

GENERALNEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

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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