
 
 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

        p.o. Aleksandra Jabłonowska 

 

 

BO-ZP.2610.29.2016.IZ 

 

Warszawa, 5 września 2016 r.  

  

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Rozwój i administracja Systemu PZGiK”, nr referencyjny:  

BO-ZP.2610.29.2016.IZ 

 
 

 
 

 

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   

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na mocy § 7 ust. 1 Umowy nie będzie zobowiązany do 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości zmodyfikowanego w ramach umowy 

oprogramowania standardowego – to jest, nie będzie zobowiązany do przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do oprogramowania standardowego w części, jaka nie została zmodyfikowana,  

a zobowiązanie do przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie dotyczącym 

oprogramowania standardowego dotyczy jedynie części utworów, powstałych w związku  

z dostosowaniem oprogramowania standardowego do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. 

 



Wykonawca sygnalizuje, iż w razie braku zmiany postanowień projektu Umowy, zgodnej z wyżej 

opisanym wnioskiem, żadne oprogramowanie standardowe, w tym oprogramowanie typu open 

source, wymagające jakiejkolwiek modyfikacji na potrzeby realizacji zamówienia, nie będzie mogło 

być w praktyce dostarczone w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia, albowiem również 

wskazane oprogramowanie open source jest licencjonowane przez producenta na zasadach ogólnych 

(licencji GNU GPL). 

 

Za niemożliwe w praktyce uznać należy wykonanie zamówienia w oparciu o komercyjne 

oprogramowania standardowe, do którego prawa autorskie przysługują w pełni Wykonawcy, a które 

to prawa w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia miałyby zostać przeniesione w całości na 

Zamawiającego. Wariant ten uznać należy za niemożliwy do realizacji w praktyce z uwagi na 

okoliczność, że przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje ich definitywną utratę przez 

zbywcę i zarazem ich uzyskanie przez nabywcę, tym samym Wykonawca, który przeniesie autorskie 

prawa majątkowe do oprogramowania na Zamawiającego, nie będzie miał możliwości dalszej 

sprzedaży takiego produktu. Wykonawca, który posiada własne gotowe rozwiązania 

(oprogramowanie standardowe) możliwe do zaimplementowania w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia publicznego, z uwagi na przyjęty model regulacji autorskich praw majątkowych nie 

będzie miał możliwości ich wykorzystania, gdyż będzie się to wiązało z koniecznością wyzbycia się 

kluczowych, z punktu widzenia przedsiębiorstw z branży informatycznej, składników majątkowych  

w postaci autorskich praw majątkowych do oprogramowania standardowego – często będących 

efektem wieloletnich prac Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca nie będzie zobowiązany do przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do części oprogramowania standardowego, które nie będzie podlegało modyfikacjom 

a zobowiązanie do przeniesienia autorskich praw majątkowych dotyczy części utworów powstałych 

w związku z dostosowaniem oprogramowania standardowego do potrzeb realizacji przedmiotu 

Umowy.                                                                                       
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