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Gdańsk, dnia 25.07.2014 r.  
 
 

 
dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na: dostawę kalendarzy dla jednostek 
organizacyjnych Politechniki Gdańskiej ZP/294/055/D/14 

 
 

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE OD WYKONAWCY 
 

 
          Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający - Politechnika Gdańska udziela odpowiedzi na 

zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ):  

 

          Pyt. nr 1:  

               
     Czy odpowiedzia lność, jaką na podstawie postanowień paragrafu 2 ustępu 18 

zobowiązany jes t przyjąć wykonawca, co do roszczeń z jak imi osoby trzec ie  

wystąpią przec iwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez n iego             

z praw należących do osób trzec ich, w szczególnośc i z praw autorsk ich,  

patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, dotyczyć będzie również 

odpowiedzia lnośc i Wykonawcy dotyczącej  mater ia łów, k tóre W ykonawca 

otrzyma od Zamawiającego np. graf ik i  autorsk iej  przygotowanej  przez 

Zamawiającego dotyczącej  ok ładk i ,  2  wyk lejek , 1  wklejk i,  tasiemki czy może 

odpowiedzia lność za te przekazywane mater iały ponosić  będzie Zamawiający ? 

Zamawiający, w załączniku numer 2 do SIWZ, stanowiącym jednocześnie załącznik numer 1 do 

umowy, jaka zostanie zawarta, opisał specyfikację oraz wymogi techniczne przedmiotu 

zamówienia. Jak to wynika z opisów poszczególnych typów kalendarzy Zamawiający 

przewiduje umieszczenie w kalendarzach np. grafiki autorskiej przygotowanej przez 

Zamawiającego dotyczącej okładki, 2 wklejek, 1 wyklejki, tasiemki. Ponadto w punkcie 19 

paragrafu 2. również wskazane zostało, że Zamawiający przekaże Wykonawcy „siatki 

(szablony) formatów” na podstawie, których Wykonawca wykona proofy cyfrowe. Materiały 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy zawierać będą zatem elementy, co do których 

określonym podmiotom przysługują prawa autorskie. W przypadku materiałów otrzymanych od 

Zamawiającego Wykonawca użyje ich w swoim utworze, kalendarzu na podstawie 

dorozumianej licencji udzielonej Wykonawcy przez Zamawiającego. Z umowy ani też z treści 

SIWZ nie wynika szczegółowo, co to są za materiały, które Zamawiający przekaże Wykonawcy,  
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kto jest ich autorem ani też na jakich zasadach Zamawiający korzysta z przekazanych 

Wykonawcy materiałów (nabycia prawa autorskich czy na podstawie umowy licencji).  

Ani umowa ani SIWZ nie zawierają żadnego oświadczenia Zamawiającego, w kwestii 

posiadania praw autorskich lub licencji do korzystania ze wspominanych wyżej materiałów. 

Wobec powyższego prosimy o odpowiedź na pytanie: 

Czy odpowiedzialność, jaką na podstawie postanowień paragrafu 2 ustępu 18 zobowiązany jest 

przyjąć wykonawca, co do roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu 

w związku z korzystaniem przez niego z praw należących do osób trzecich, w szczególności          

z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, dotyczyć będzie 

również odpowiedzialności Wykonawcy dotyczącej materiałów, które Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego np. grafiki autorskiej przygotowanej przez Zamawiającego dotyczącej okładki, 2 

wyklejek, 1 wklejki, tasiemki czy może odpowiedzialność za te przekazywane materiały ponosić 

będzie Zamawiający? 

Zdaniem wykonawcy, odpowiedzialność za materiały przekazane dla wykonania umowy, 

powinien ponosić Zamawiający i odpowiedzialność wobec osób trzecich, wynikająca                   

z ewentualnego naruszenia praw do tych materiałów, nie powinna obciążać wykonawcy. 

Wobec powyższych rozważań wnoszę także o rozważenie możliwości przeredagowania ustępu 

18 paragrafu 2 poprzez wyraźne wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za roszczenia praw 

osób trzecich zgłoszone w odniesieniu do naruszeń ich praw wynikających z praw związanych  

z materiałami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 
         Odp. nr 1: 
     

W związku z zapytaniem, Zamawiający postanawia, rozszerzyć zapis w § 2 punkt 18 umowy              

o następujące zdanie: „ Powyższa odpowiedzialność nie dotyczy projektów wykonanych przez 

Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy do realizacji. Z tytułu wykonanych projektów przez 

Zamawiającego ewentualne zobowiązania wobec osób trzecich ponosi Zamawiający.” 

 
 

 
 
 

Z-ca Kanclerza ds. Zasobów Technicznych 

                                                                                         Politechniki Gdańskiej 

                                                                 mgr inż. Piotr Iwańczak 

…………………………………………………….. 

                                                                   (kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona) 
 


