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Pytanie i odpowiedź do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)   

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w związku z otrzymanymi zapytaniami 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1) ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), 

zwanej dalej PZP udziela odpowiedzi do treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  

sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr P/31/2013 pn.: Wprowadzenie e-usług 

w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach.  

 

Pytanie 1: 
Zwracamy się z ponownym wnioskiem o modyfikację treści SIWZ, w zakresie zobowiązania do przeniesienia 

autorskich praw  majątkowych i kodów źródłowych do Oprogramowania Aplikacyjnego na rzecz Zamawiającego. 

Zamawiający odpowiadając na pierwotny wniosek w opisanym wyżej zakresie odmówił modyfikacji SIWZ poprzez 

wykreślenie zobowiązania do przeniesienia autorskich praw  majątkowych i kodów źródłowych. Zwracamy się o 

dokonanie przez Zamawiającego reasumpcji swojego stanowiska.  

Należy zwrócić uwagę, że zobowiązanie do przekazania kompletnych kodów źródłowych ma jedynie rację bytu w 

sytuacji, kiedy wykonawca przenosiłby na Zamawiającego prawa autorskie do dostarczanego systemu 

informatycznego, bo jedynie przejście praw autorskich na Zamawiającego uzasadniałoby przekazanie również 

całego zestawu kodów źródłowych do dostarczanego oprogramowania. Prawo uzyskania dostępu do kodów 
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źródłowych systemu wraz z prawem modyfikacji tych kodów stanowi jedno z pól eksploatacji na jakich nabywa 

się prawa autorskie do systemu, a więc i jeden z przejawów realizacji uprawnień dysponenta autorskimi prawami 

majątkowymi do systemu informatycznego. W ten sam sposób należy odczytywać również treść rekomendacji 

UZP w sprawie zamówień na systemy komputerowe.  

Gdyby Zamawiający nabywając jedynie  licencję na korzystanie z systemu chciał jednocześnie zapewnić sobie 

zakres uprawnień identyczny jak w przypadku gdyby dysponował pełnymi autorskimi prawami majątkowymi to 

doszłoby do sytuacji, w której realizacja takiej umowy zrodziłaby szereg problemów.  

Po pierwsze realizacja przez Zamawiającego uprawnienia do dostępu i co istotne do modyfikacji kodów 

źródłowych doprowadzi do rozmycia odpowiedzialności za stan systemu informatycznego, który przecież ma w 

pierwotnym okresie podlegać usługom gwarancyjnym świadczonym przez Wykonawcę. Wykonawca nie może 

brać odpowiedzialności za system, w sytuacji gdy prawo do jego dowolnej modyfikacji przysługuje 

zamawiającemu. Rodzi to kolejne konsekwencje – Wykonawca realizując swoje zobowiązanie do dostarczania 

uaktualnień systemu (np. tych wynikających ze zmian przepisów prawa) musiałby zmagać się z niezgodnością 

wersji systemu dla której opracował uaktualnienie (którego używają wszyscy pozostali klienci) a wersją posiadaną 

przez Zamawiającego, podlegającą jego własnym modyfikacjom. Skutkiem zainstalowania nowej wersji systemu 

mogłoby być usunięcie modyfikacji uprzednio wprowadzonych przez zamawiającego. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że chęć zapewnienia realizacji rekomendacji w sprawie zamówień 

na systemy informatyczne nie może zasłaniać strony realizacyjnej i praktycznej tego przedsięwzięcia jakim jest 

wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego.  

Podkreślenia wymaga również fakt, że Zamawiający uprawniony z tytułu licencji do korzystania z systemu 

informatycznego w pewnym zakresie może domagać się od Wykonawcy przedstawienia informacji dotyczących 

systemu informatycznego w tym udostępnienia do wglądu odpowiednich fragmentów kodu źródłowego jeżeli jest 

to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego 

programu komputerowego z posiadanym systemem informatycznym, realizując tym samym uprawnienie 

przewidziane w art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy u prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dla osiągnięcia 

faktycznego długofalowego celu Zamawiającego a więc dla zapewnienia sobie możliwości rozbudowy systemu 

informatycznego o inne elementy wyprodukowane przez innych wykonawców, nie jest wcale niezbędne 

przekazanie przez Wykonawcę na etapie realizacji umowy pełnego zestawu kodów źródłowych dostarczanego 

oprogramowania. Wystarczającym będzie nawet w przypadku nabycia licencji na korzystanie z oprogramowania 

skorzystanie z uprawnień ustawowych, bez konieczności wymuszania na wykonawcy przekazania całego kodu 

źródłowego oprogramowania. 

 

Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę dotychczasowego stanowiska oraz o odstąpienie od wymogu do 

przeniesienia autorskich praw  majątkowych i kodów źródłowych do Oprogramowania Aplikacyjnego. 

 

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w zakresie żądanym przez Wykonawcę. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Niniejsze wyjaśnienia  stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

        Dyrektor Zespołu 

                 /mgr Krzysztof Nazimek/ 
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