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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie 1:  

 

Dotyczy: § 7 wzoru umowy. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dostosuje treść SIWZ do postanowień 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym treści art. 14 p.z.p. i art. 139 p.z.p. w zw. z art. 476 i 471 

Kodeksu cywilnego – poprzez modyfikację aktualnie opisanych w § 7 wzoru umowy zasad 

obciążania Wykonawcy karami umownymi, poprzez ustalenie możliwości ich naliczania w 

przypadku zwłoki wykonawcy, nie zaś opóźnienia jak to jest obecnie.  

Postanowienia przewidujące naliczenie kar umownych w przypadku opóźnienia pozostają w 

sprzeczności z zasadami odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 k.c. Ponieważ 

opóźnienie jest następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, może nastąpić z przyczyny, 

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, co mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której 

wykonawca byłby obciążony karą za nieterminowe wykonanie zobowiązania z przyczyn od 

Wykonawcy niezależnych.  

Wykonawca sygnalizuje, że art. 476 k.c. rozróżnia dwa rodzaje opóźnień w wykonaniu 

zobowiązań przez dłużnika: opóźnienie zwykłe oraz opóźnienie kwalifikowane czyli zwłokę.  



Z opóźnieniem zwykłym mamy do czynienia wówczas, gdy brak spełnienia świadczenia w 

określonym terminie przez dłużnika nastąpił z przyczyn od niego niezależnych, za zaistnienie których 

nie ponosi on odpowiedzialności. Z opóźnieniem kwalifikowanym, czyli ze zwłoką, mamy do 

czynienia wówczas, gdy dłużnik nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność, czyli z reguły przez niego zawinionych. 

Wskazać w tym miejscu należy na stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, wyrażone w 

wyroku KIO z dnia 21 maja 2014 r., sygn. KIO 924/14, zgodnie z którym Izba wskazała, że instytucja 

kar umownych zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w bogatym orzecznictwie SN wiąże się  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań w zwykłym wymiarze. Jak 

stwierdzono ponadto w wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 21 września 2007 r. (sygn. akt: V 

CSK 139/07): „Zgodnie z art. 383 § 1 i art. 384 § 1 k.c., zastrzeżona przez strony stosunku 

obligacyjnego kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność 

(art. 471 k.c.)”, co oznacza, że kara umowna zastrzeżona na wypadek nieterminowego spełnienia 

świadczenia należy się jedynie w razie zwłoki dłużnika (476 k.c.), nie przysługuje natomiast, jeżeli 

dłużnik obali wynikające z art. 471 in fine k.c. domniemanie, iż opóźnienie w spełnieniu świadczenia 

jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. W przywoływanym wyroku KIO 

uznało, że zamawiający winien ustalić obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku zwłoki 

wykonawcy. 

Podobnie Krajowa Izba Odwoławcza w Wyroku z dnia 14 marca 2012 r., sygn. KIO 399/12.  

Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi o zastąpienie wszystkich kar umownych za 

opóźnienie karami umownymi za zwłokę.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przesłanki nalicza kar umownych z ,,opóźnienia” na 

,,zwłokę”. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy: § 10 wzoru umowy 

Pytanie : 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zobowiązanie do przeniesienia autorskich praw 

majątkowych i przekazania kodów źródłowych, zgodnie z § 10 ust. 4 wzoru umowy, dotyczy jedynie 

utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.  

Pytanie: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że jeśli idzie o utwory inne niż wytworzone w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia, wystarczające będzie przekazanie Zamawiającemu standardowej 

licencji producenta oprogramowania. 

Pytanie:  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że jeśli idzie o utwory inne niż wytworzone w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca nie będzie zobowiązany do przekazania elementów 



opisanych w § 10 ust. 4 umowy, w tym w szczególności kodów źródłowych i innych elementów 

opisanych w ww. postanowieniu umownym. 

 

 

Odpowiedź: 

 

Odp. 2.1 

Zamawiający potwierdza, że zobowiązanie do przeniesienia autorskich praw majątkowych  

i przekazanie kodów źródłowych, zgodnie z par. 10 ust. 4 wzoru umowy, dotyczy jedynie utworów 

wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

Odp. 2.2 

Zamawiający potwierdza, że jeśli idzie o utwory inne niż wytworzone w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia, wystarczające będzie przekazanie Zamawiającemu standardowej licencji producenta 

oprogramowania. 

Odp. 2.3 

Zamawiający potwierdza, że jeśli idzie o utwory inne niż wytworzone w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia, wykonawca nie będzie zobowiązany do przekazania elementów opisanych w par. 10 

ust. 4 wzoru umowy, w tym w szczególności kodów źródłowych i innych elementów opisanych w 

ww. postanowieniu umownym. 
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