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Dot.: postgpowania prorvadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Dostawa nowych opraw o5wietleniowych w technologii LED".
Nr postgpowania: ZDMNMIDZP I 6l IPN I 53 120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt
1) Ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo Zan6wieh Publicznych (Dz. U. z20l9,poz.1843
zp62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie 1

Czy Zarnawiaj4cy dopuszczawyraZenie zgody na cesjg wierzytelnoSci wyrnienionej w $ 4 pkt
2.1.b do instytucji bankowej dzialqqcej w'oparciu o przepisy Prawa Bankowego?

OdpowiedZ
Zgodnie z postanowieniem par. 10 wzoru umowy ZDMNMIDZP/61/PN153120, ,,Bez
trprzedniej, pisemnej zgody Zanariajqcego Wykonawca nie moze dokonad cesji lub innych
czynnoSci rozpotzqdzaj4cych lub zoborviqzuj4cych, kt6rych przedmiotem sq prawa lub
zobowi4zania okreSlone Umow4lub z niej wynikaj4ce".
Powyzszy zapis dopuszczazatem rno2liwoSi dokonywaniaprzez Wykonawcg cesji praw (a
zatem i wierzytelno6ci) wynikaj4cych z niniejsze.i umowy na inne podmioty - bez

ograniczania tego prawa do konkletnych kategorii wierzytelnoSci czy teL do okreSlonych
podmiot6w. na kt6re cesja ta moZe zostai dokonana. jednakZe warunkiem jest uzyskanie na

tak4 czynno6d pisemnej zgody Zamawiaj4cego.
Na obecnym etapie Zamawiajqcy nie jest jednak w stanie zloLyc oSwiadczenia czy tak4 zgodg

w przyszloSci wyrazi, natomiast nie wyklucza moZliwoSci rvyra2enia takiej zgody.

Pytanie 2
Dotyczy $ 15 ust. 13 Wzoru Umowy
W przypadku wystqpienia przez osobg trzeciq w stosunku do Zamawiajqcego z roszczeniami z
tytulu naruszenia praw autorskich, zardwno osobistych jak i majqtkowych lub prawa
pobierania danych z bazy danych i wt6rnego ich wykorzystania, jeieli naruszenie nastqpilo w
nviqzku z nienale2ytym wykonaniem niniejszej Umowy przez l(ykonawcA, Wykonatuca
przyjmie na siebie odpowiedzialnoit za zaistniale nqruszenie, oraz wszelkie skutki
pov,y1szych zdarzefi, zai w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sqdowego
wstqpi do procesu po stronie Zamawiajqcego i polo"yje wszelkie koszty zwiqzane z udzialem
Zamawiajqcego w postgpowaniu sqdowym oroz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w
tym koszty obslugi prawnej, o tak2e ponie,rie wszelkie koszty nrtiqzane z ewentualnym
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polcryciem roszczeri majqtkowych i niemajqtkowych mviqzanych z naruszeniem praw
autorskich majqtkowych lub osobistych osoby wystgpujqcej z roszczeniami.

Wnosimy o v"ryl4czenie zpowyZszego zapisu umowy odpowiedzialnoSci Wykonawcy z tytulu
naruszenia praw autorskich, zar6wno osobistych jak i maj4tkowych do ksztaltu oprawy oraz
jej wymiar6w, kt6re wskazane s4 w OPZ. Przeniesienie na Wykonawcg konsekwencji
wynikaj4cych z naruszenia praw autorskich jest niezrozumiale w Swietle, 2e powylsze
parametry s4 zdefiniowane przez Zamawiajqcego i nie podlegqq iladnym odstgpstwom. W
zwi4zku z pov'ry Zszym o dpowiedzi alno 56 Wykonawcy powinna by6 o grani czona.

OdpowiedZ
Zamawtajqcy opisal jedynie parametry techniczne opraw i swoje oczekiwania co do wygl4du
tych opraw. Wykonawca na podstawie danych zawartych w OPZ ma stworzy6 projekty
opraw, kt6re stanowid bgd4 utwory w rozumieniu przepis6w ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Powstanie utworu wi42e siQ z powstaniem praw autorskich
maj4tkowych i osobistych do utworu, kt6re pierwotnie przyslugiwa6 bgd4 tw6rcom projektu.
Ponierva2 zgodnie z postanowieniami umow)', ktbra zawarta zostanie z wykonawc4, kt6rego
oferta zostanie wybrana w niniejszym postepowaniu, Zarnawiaj1cemu udzielona zostanie

Iicencja na wykorzystywanie projekt6w, a wykonawcy majQ w dniu przekazania
zamawiajqcemu projekt6w przyslugiwai maj4tkowe prawa autorskie do projekt6w w zakresie

umozliwiaj4cym wykonanie powyZszego zobowi4zania, zapis, co do kt6rego zostaly dtohone

zastrzelenia, zabezpiecza zamawiaj4cego przed sytuacja, gdyby Wykonawca zloLyl
niezgodne zprawdq oSwiadczenie co do przyslugiwania mu majEtkowych praw autorskich do
projekt6w, w konsekwencji czego przeciwko Zamawiaj1cemu skierowane zostalyby
roszczenia przez osoby, kt6rym prawa te przysluguj4. Zapis ten absolutnie nie przerzuca
odpowiedzialnoSci na Wykonawcg, a jedynie zabezpiecza Zamawiaj4cego w sytuacji
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie przez Wykonawcg.
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