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Załącznik nr 3 do MN 

Rejestr pytań i odpowiedzi 

 

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/55/EITE-DS/2021                          

Nr 
pytania 

Referencja 
do MN 

Treść Pytania Odpowiedź EITE 

1. Wzór umowy 

Par. 5 ust. 1.: Z uwagi na 
bardzo 

rozbudowaną strukturę Grupy 
ORLEN, tak daleko idące 

wymaganie dot. licencji może 
nie zostać zaakceptowane 

przez Producenta CMS 
Magnolia (szczególnie, że 

Zamawiający zakłada 
możliwość swobodnego 

przenoszenia 
licencji/udzielania sublicencji 
w ramach Grupy ORLEN – 

par. 8 ust. 6). Czy 
dopuszczają Państwo 
ograniczenie grupy do 

podmiotów, które faktycznie 
będą korzystać z licencji? 

 

Zamawiający wyraża zgodę  
na ograniczenie do Grupy ENERGA. 

2. Wzór umowy 

Par. 6 ust. 7: Czy Zamawiający 
zakłada, że spotkania będą 

odbywać się codziennie w Dni 
Robocze, czy ten punkt 

zostanie doprecyzowany (np. 
poprzez wskazanie max. 
częstotliwości spotkań)? 

Zamawiający wyraża zgodę  
na dodanie doprecyzowania, 
modyfikując treść § 6 ust. 7  

wzoru umowy. 

3. Wzór umowy 

Par. 3 ust. 3 Czy istnieje 
możliwość doprecyzowania, że 

utrzymanie stałej wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy z 

tytułu usługi utrzymania 
zakłada, że rozwój Systemu w 
ramach Usług Dodatkowych 

nie będzie przekraczał 
ustalonej przez Strony wartości 

Systemu ( X% )? 

W ramach tej umowy limit  
Usług Dodatkowych 

 to 60 MD (480 godzin). 
Zmiany w ramach tego limitu  
nie mają wpływać na kwotę  

wynagrodzenia za Usługi Serwisowe. 
Zamawiający zmodyfikował 

 treść § 13 ust 3 Wzoru Umowy. 

4. Wzór umowy 

W par. 8 ust. 4 pkt. 3 
chcielibyśmy zaproponować 

ograniczenie prawa do obrotu 
Oprogramowaniem (np. do 

ograniczonej grupy 
podmiotów); 

EITE wyraża zgodę  
na ograniczenie do Grupy ENERGA. 



Materiały Negocjacyjne – postępowanie nr ZC/55/EITE-DS/2021                           

 

 

 

Strona 2 z 2 

5. Wzór umowy 

Par. 14 ust. 4: Czy 
dopuszczają Państwo 

rozliczenie wynagrodzenia z 
tytułu licencji w walucie innej 

niż PLN? 

Zamawiający nie dopuszcza  
rozliczenia w walucie  

innej niż PLN. 

6. Wzór umowy 

Czy w par. 15 ust. 3 i 5 
dopuszczają Państwo 

wprowadzenie 
doprecyzowania, że 

ewentualny zwrot będzie dot. 
odszkodowań/kosztów 

prawomocnie zasądzonych? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

7. Wzór umowy 

Czy istnieje możliwość 
wprowadzenia maksymalnego 
poziomu kar umownych (np. 

na poziomie 30%)? 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  

w § 16 pkt. 8 na 100%. 

8. Wzór umowy 

Czy istnieje możliwość 
dołączenia umowy utrzymania, 

która jest przedmiotem 
obecnego postępowania, do 

obowiązującej UPPDO? 

Zamawiający wymaga  
podpisania nowej umowy. 

 

 

Załącznik: 

1. Zmodyfikowany Wzór Umowy. 

 


