
 
 

Jasło dnia 08.06.2021 r.  

 

 

 

O D P O W I E D ZI 

na pytania  

 

Szanowni Państwo, 

 
uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów 

zapytania ofertowego na dostawę wraz z wdrożeniem oprogramowania służącego do 

zarządzania systemem bibliotecznym z nielimitowaną licencją dla użytkowników 

zewnętrznych.   

 

Treść ww. pytań jest następująca:  

 

Pytanie 1:  

Dot. pkt 3.1. Opis przedmiotu zamówienia. Szkolenia. 

Czy w związku z obowiązującą w dalszym ciągu „Ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID -19 Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń w wymiarze 18 godzin  

w sposób zdalny poprzez narzędzie typu MS Teams? 

 

Odpowiedź:  

Z uwagi na fakt, iż szkolenie ma bezpośredni związek z wdrożeniem nowego systemu 

informatycznego w Uczelni, aby zapewnić należyte zapoznanie się pracowników uczelni  

z nowym systemem Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w siedzibie 

Zamawiającego, przy stanowiskach pracy pracowników Uczelni do obowiązków których  

będzie należała obsługa przedmiotowego systemu. Stacjonarna forma szkolenia zagwarantuje 

bezpośrednią komunikację i właściwą interakcję pracowników Uczelni z osobą szkolącą oraz 

wyeliminuje ewentualne problemy techniczne, które mogą wystąpić w trakcie szkolenia 

zdalnego.   

 

Pytanie 2: 

Dot. terminu i miejsca wykonania zamówienia. 

[…] zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu na realizację zamówienia 

do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz na określenie terminu wykonania 

zamówienia przedmiotu w umowy w dniach a nie w dacie końcowej.  

 

 

Odpowiedź:    

Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia biorąc pod uwagę harmonogram realizacji 

projektu w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zamówienie. Zamawiający 

dopuszcza wykonanie zamówienia najpóźniej do dnia 9 lipca 2021 r.  

  

Pytanie 3: 



Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zdalnej instalacji systemu bibliotecznego na swojej 

infrastrukturze? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga należytego wykonania zamówienia, w tym instalacji systemu 

bibliotecznego na infrastrukturze Zamawiającego w jego siedzibie.  

 

Pytanie 4:  

W ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest 

również do świadczenia rocznego serwisu dostarczonego oprogramowania. W OPZ nie zostały 

jednak określone warunki serwisu, a ich zakres w tym m.in. przysługujące Zamawiającemu 

usługi, czynności i wymagane odpowiednio do zdarzeń terminy i czas ich realizacji mają istotny 

wpływ na wycenę opłaty serwisowej. Prosimy o doprecyzowanie warunków serwisu, chyba że 

serwis jest tożsamy z gwarancją i wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy. Prosimy  

o wyjaśnienia i ewentualnie o podanie warunków rocznego serwisu.  

 

Odpowiedź:  

Serwis jest tożsamy z gwarancją na przedmiot zamówienia a jego warunki zostały określone  

w § 6 wzoru umowy.   

 

Pytanie 5: 

Dot. Wzór umowy §1 ust 4.  

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie  klauzuli w następującym brzmieniu: 

 

„Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich informacji związanych  

z realizacją przedmiotu umowy, dostarczonych sobie nawzajem, w jakiejkolwiek formie. 

Obowiązek o którym mowa powyżej obciąża Strony przez czas trwania i realizacji niniejszej 

umowy, a także przez okres  2 (słownie: dwóch) lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.  

 

„Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy obowiązku ujawniania informacji ciążącego na 

Wykonawcy jako spółce zależnej od spółki ……, której akcje zostały dopuszczone  

do publicznego obrotu”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli w brzemieniu zaproponowanym przez 

Wykonawcę w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej. 

 

Pytanie 6: 

Dot. Wzór umowy §1 ust 6. 

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowienia w następujący sposób: 

 

„Wykonawca oświadcza, iż w chwili zapłaty przez Zamawiającego i w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej umowy, udziela Zamawiającemu 

niewyłącznej, nieprzenaszalnej i niezbywalnej licencji producenta oprogramowania na 

korzystanie z oprogramowania będącego przedmiotem umowy, pozwalających na 

korzystanie z oprogramowania w obszarach wskazanych przez Zamawiającego w treści 

zapytania ofertowego.”?    

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w  §1 ust 6 wzoru umowy.  



 

Pytanie 7: 

Dot. Wzór umowy §2 ust 6. 

Zgodnie z obecnym brzmieniem postanowienia, data realizacji zamówienia uzależniona 

jest od długości procedury odbiorowej, co nie przekłada się na rzeczywisty termin 

realizacji umowy. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowienia w następujący 

sposób: 

 

„Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznana będzie data realizacji zamówienia 

przez Wykonawcę wskazana w podpisanym przed przedstawicieli Zamawiającego bez 

zastrzeżeń protokole odbioru końcowego.”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w  §2 ust 6 wzoru umowy.  

 

 

Pytanie 8:   

Dot. Wzór umowy §4 ust 2. 

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowienia w następujący sposób: 

„Strony zastrzegają sobie możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.” 

 

oraz dodanie ust 4 w brzemieniu: 

 

„Całkowita i łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej umowy, ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość 100% 

wartości umowy netto.”?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w  §4 ust 2 wzoru umowy.  

 

Pytanie 9:  

Dot. Wzór umowy §5 ust 2b. 

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowienia w następujący sposób:  

„Wykonawca nie realizuje swoich obowiązków umownych – po bezskutecznym wezwaniu do 

wykonania tych obowiązków i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 

5 dni roboczych z zastrzeżeniem postanowień pkt a) powyżej.”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w  §5 ust 2b wzoru umowy.  

 

Pytanie 10:   

Dot. Wzór umowy §7 ust 1. 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań odnośnie czasu na jaki zostanie udzielona 

licencja, jeśli wykonawca dostarczy licencję bezterminową?  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający uzna za spełnienie wymagań odnośnie czasu na jaki zostanie udzielona 

licencja, jeśli wykonawca dostarczy licencję bezterminową na rzecz Zamawiającego na 

następujących polach eksploatacji: 



− prawo do niewyłącznego i niepodlegającego przeniesieniu prawa do przechowywania 

oprogramowania w pamięci operacyjnej systemu komputerowego, do 

zaimplementowania, przechowywania i wyświetlania oprogramowania w systemach  

komputerowych,  

− prawo do dokonywania wydruków z oprogramowania, dla własnego użytku zgodnie  

z możliwościami oprogramowania, 

− prawo do wprowadzania własnych danych - na zasadach wynikających  z 

funkcjonowania oprogramowania, 

− prawo do dokonywania eksportu wprowadzonych przez Zamawiającego danych  

z oprogramowania dla własnych potrzeb. 

 

Pytanie 11:  

Dot. Wzór umowy §7 ust 2. 

Ze względu na niejednoznaczność zapisu zwracamy się z prośbą o podanie definicji 

„użytkownika Zamawiającego”.  

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z §7 ust 2. wzoru umowy zamawiający nie ma prawa udostępniać oprogramowania 

w sposób, który powodowałby jego dostępność dla innych podmiotów niż użytkownicy 

Zamawiającego. Przez użytkowników zamawiającego Zamawiający rozumie pracowników  

i studentów Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł ks. Władysława Findysza w Jaśle.  

 

 

UWAGA!  

 

W celu zapewnienia Wykonawcom czasu na prawidłowe przygotowanie ofert, Zamawiający  

przedłuża termin ich składania: 

Oferty należy składać w sposób określony w zapytaniu ofertowym do dnia 11.06.2021 r. do 

godz. 10:00 

 

 

 

   Zamawiający  


