
 

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 16.09.2022 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SWZ 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek 
służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach projektu WROTA 
STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” - numer sprawy: 
15/BK/ST/WS/POPC/PN/2022., ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/S 162-461544 z dnia 24-08-2022 r. 

 
Pytanie 5: 
W nawiązaniu do zapisu we wzorze umowy:  
§ 10. Własność intelektualna  

1. W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca:  
1) przenosi na Zamawiającego, bezterminowo, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat, autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w 
szczególności do dokumentacji szkoleniowej i materiałów szkoleniowych, zwanych dalej Utworami;  

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz 
na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.  

Mam pytanie czy są Państwo świadomi, że nie ma możliwości przeniesienia autorskich praw majątkowych do 
utworów – materiałów szkoleniowych dotyczących szkoleń akredytowanych takich jak PRINCE2 Foundation i 
Practitioner, AgilePM, ITIL, Togaf.  
Materiały szkoleniowe  
1. W ramach Szkolenia Zleceniobiorca udostępni uczestnikom materiały szkoleniowe zapewnione w ramach 
akredytacji, kt�rą Zleceniobiorca (jako Akredytowana Organizacja Szkoleniowa) otrzymał od PeopleCert 
International Ltd (dalej „Materiały szkoleniowe”)i innych międzynarodowych właścicieli danej metodyki . Materiały 
szkoleniowe udostępnione w trakcie Szkolenia stanowią Utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej.  
2. Uczestnicy mogą korzystać z Materiał�w szkoleniowych wyłącznie na własny użytek, w tym dokonać ich 
digitalizacji w celu archiwizacji. Materiały szkoleniowe nie mogą być przez uczestnik�w edytowane, modyfikowane 
ani wykorzystywane do cel�w komercyjnych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w cytowanym fragmencie zapisów umownych dla Części I, Części II, Części III i Części IV 
postępowania, Zamawiający wskazał, że w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bezterminowo, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat, autorskie prawa 
majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do 
dokumentacji szkoleniowej i materiałów szkoleniowych, zwanych dalej Utworami, co oznacza, że bezterminowe, 
bezwarunkowe i bezpłatne dla Zamawiającego przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy wszystkich 
utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

Agnieszka Jagoda  
konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w GUS 
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