
 

 

CIS-WAZ.271.13.2020 Warszawa, dnia        17.02.2021 r.  

 

Do zainteresowanych wykonawców 

Dotyczy postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na CIS-WAZ.271.13.2020 
Świadczenie informatycznych usług asysty eksperckiej w realizacji projektu Wrota Statystyki. 

Centrum Informatyki Statystycznej działając jako Pełnomocnik Zamawiającego - Głównego Urzędu 
Statystycznego zwanej dalej "PZP, na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust 4 PZP przekazuje treść zapytań  do 
treści SIWZ  wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

Pytanie: 
Zamawiający we wzorze sprawozdania wskazał, iż Wykonawca ma umieszczać informację o kwocie 
wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Wskazać należy, że wynagrodzenie nie jest 
wyodrębniane formularzu ofertowym. 
Prosimy o wyjaśnienie czy intencją zamawiającego jest by wynagrodzenie za przeniesienia autorskich praw 
majątkowych było zawarte w stawce za 1 roboczogodzinę? Czy też ma być odrębną kwotą uzgadnianą 
w ramach wniosków o asystę której wysokość będzie każdorazowo doliczana dodatkowo ponad 
wynagrodzenie z tytułu wykonanych prac. 

Czy w takim razie Wykonawcy powinni wskazać w formularzu ofertowym dodatkową kwotę za przeniesienia 
autorskich praw majątkowych?  

Odpowiedź: 
Pełnomocnik zamawiającego zmodyfikował treść SWZ wyodrębniając wynagrodzenie za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych w formularzu ofertowym - Załącznik nr 4 do SIWZ. Intencją zamawiającego 
jest, by wynagrodzenie za przeniesienia autorskich praw majątkowych było zawarte w stawce za 
1 roboczogodzinę.  

Miejsce 
w którym 
znajduje się 
zmieniany 
tekst 

Zamiast Powinno być 

ZAŁĄCZNIK 
NR 4 do SIWZ 
– FORMULARZ 
OFERTOWY 
pkt 4 

9. Cena oferty  
netto …………………………. zł (słownie: 
………………………………………….……………
……..… zł i  …./100), 
podatek VAT wg. stawki ……..% w 

kwocie 
…......................................... 
zł,  

brutto …………………………. zł 
(słownie: 
………………………………..……
……………………………………..
… zł i …../100), 

Wykonawca oświadcza, że do 
wyliczenia ceny brutto za 
wykonanie przedmiotu 
zamówienia zastosowane zostały 
właściwe stawki podatku od 
towarów i usług - VAT, w wysokości 
obowiązującej w dniu składania 
ofert. 

4. Cena oferty  
netto …………………………. zł (słownie: 
………………………………………….………………
…..… zł i  …./100), 
podatek VAT wg. stawki ……..% w 

kwocie 
…......................................... zł,  

brutto …………………………. zł 
(słownie: 
………………………………..………
…………………………………..… zł 
i …../100), 

w tym, za przeniesienie na 
Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych do wytworzonych w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy Produktów, 
w kwocie: 

brutto …………………………... zł (słownie: 
………………..……………………..…………………… zł). 
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Oświadczamy, że cena 1 (jednej) 
Godziny roboczej, przyjęta do 
kalkulacji ceny przedmiotu 
zamówienia, wynosi: 

netto …………………………..…. zł 
(słownie: 
…………………………………..…………………
………………………..…… zł), 

podatek VAT …………………. zł 
(słownie: 
………………………………………..…………..
………………………….…… zł), 

brutto …………………………... zł 
(słownie: 
……………………………………………………...
……………………………… zł). 

Wykonawca oświadcza, że do 
wyliczenia ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia 
zastosowane zostały właściwe 
stawki podatku od towarów i usług - 
VAT, w wysokości obowiązującej w 
dniu składania ofert. 

Oświadczamy, że cena 1 (jednej) 
godziny roboczej, przyjęta do 
kalkulacji ceny przedmiotu 
zamówienia, wynosi: 

netto …………………………..…. zł 
(słownie: 
…………………………………..……………………
……………………..…… zł), 

podatek VAT …………………. zł 
(słownie: 
………………………………………..…………..…
……………………….…… zł), 

brutto …………………………... zł (słownie: 
……………………………………………………...…
…………………………… zł). 

 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Dyrektor 

Centrum Informatyki Statystycznej 

Marcin Piekarek 

Podpisano podpisem kwalifikowanym 
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