Warszawa, dn. 19.08.2021
SZ.26.2.2021/1
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
na Dostawę tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do
badań tribologicznych
Znak sprawy: SZ.26.2.2021
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, ze zm.)– dalej: ustawa Pzp, tj. w dniu 18.08.2021 r.,
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ.

W

związku

z

powyższym,

Zamawiający

udziela

następujących

wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
W § 1, ust. 3, p. 5 Umowy jest zapis, że Wykonawca zobowiązany jest:
5) przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich
rezultatów niniejszej umowy stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Jak należy interpretować ten zapis? Naszym zdaniem powinno to dotyczyć jedynie wyników badań uzyskiwanych za pomocą tribometru.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 5 Projektowanych Postanowień Umowy (PPU), Wykonawca zobowiązany jest m.in. przenieść na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do wszelkich rezultatów umowy stanowiących utwór w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jak wynika z § 1 ust. 1 i 3 PPU, wykonanie przedmiotu umowy obejmuje w
szczególności wykonanie urządzenia, opracowanie dokumentacji dot. przedmiotu
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zamówienia oraz przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego urządzenia.
Powyższe oznacza, że w przypadku, w którym, w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy dojdzie do powstania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, np. dokumentacji dot.
przedmiotu zamówienia czy materiałów dot. przeprowadzonego instruktażu,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rezultatów umowy stanowiących utwór.
Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 7 PPU, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do stanowiących przedmiot prawa autorskiego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
wyników prac powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy – nie
zaś wyników badań uzyskiwanych za pomocą tribometru. Czym innym jest bowiem wykonywanie prac objętych przedmiotem umowy, a czym innym wykonywanie prac z wykorzystaniem dostarczonego urządzenia.
Pytanie nr 2:
W p. VI. SWZ znak sprawy jest: DZ.26.2.2021. Tymczasem w innych miejscach
jest: SZ.26.2.2021.
Który jest ważny?
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że prawidłowy znak sprawy to: SZ.26.2.2021
W związku z powyższym zmianie ulega pkt. VI SWZ ust. 1 i otrzymuje następujące brzmienie:
„ 1. Oznaczenie postępowania
Postępowanie

oznaczone

jest:

„Dostawa

tribometru

(tribotestera)

typu

kula/trzpień-tarcza do badań tribologicznych”.
Znak sprawy: SZ.26.2.2021
ID Postępowania: ocds-148610-75c96241-ff54-11eb-b885-f28f91688073
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00151917/01”
Termin składania i otwarcia ofert określony w ogłoszeniu o zamówieniu z dn.
17.08.2021 roku nie ulega zmianie.
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