Poznań, 6 grudnia 2017 r.

DPR-III-4-1.434.4.4.2017
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:
„Wyprodukowanie i emisja dwuminutowych audycji radiowych o WRPO 2014+
na antenie pięciu lokalnych rozgłośni radiowych wraz z emisją powtórek”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostało złożone zapytanie. W związku
z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść
złożonego zapytania wraz z wyjaśnieniem.

PYTANIE 1
W par. 10 ust. 2 projektu umowy proponują Państwo, aby Zamawiający otrzymał prawo do
dokonywania opracowań (dowolnych zmian w rezultatach umowy).
Zważywszy, że umowa jest umową licencyjną, nie otrzymują Państwo prawa do dokonywania
opracowań licencjonowanego dzieła, ponieważ ingerowałoby to w prawa do utworów włączonych
jako wkłady do tego dzieła.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że udzielając licencji do korzystania z „Audycji”, licencjodawca
nie uprawnia do korzystania z materiałów stanowiących wkłady w tę audycję.
Większość umów z podmiotami udzielającymi licencji (w szczególności dotyczących wykorzystania
muzyki, zdjęć, oprawy graficznej) nie upoważnia do rozpowszechniania opracowań tych materiałów
w oderwaniu od dzieła finalnego, jakie Państwo otrzymają.
Uprzejmie prosimy o rozważenie naszej argumentacji.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający jest zainteresowany zakupem licencji na polach eksploatacji wymienionych w Istotnych
Postanowieniach Umowy. Zamawiający nie jest zainteresowany przeniesieniem praw.
Wobec powyższego Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.
W załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy:
§ 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca udziela licencji Zamawiającemu na dokonywanie i rozpowszechnianie
Audycji w zakresie umożliwiającym wykorzystanie jej w całości, bez ograniczeń co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i nośników na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych, sporządzanie egzemplarzy, które mogłyby służyć publikacji
Rezultatów Umowy powstałych w wyniku realizacji Umowy;

b. wystawianie lub publiczna prezentacja (na ekranie) w tym podczas seminariów
i konferencji;
c. wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;
d. prawo do korzystania z Rezultatów Umowy w całości;
e. digitalizacja;
f. zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub cyfrowym w
postaci elektronicznej;
g. rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu;
h. nieodpłatne wypożyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy:
i. wprowadzenie w całości do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający
transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w
pamięci RAM.
2. Licencja o jakiej mowa w ust. 1 udzielona zostaje przez Wykonawcę na 10 lat od dnia odbioru
Audycji.
3. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 6, Zamawiający nabywa
własność wszystkich egzemplarzy, na których Rezultaty Umowy zostały utrwalone przez
Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Przedmioty Umowy, nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu Rezultaty Umowy w stanie wolnym
od obciążeń prawami osób trzecich.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
Rezultatów Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 880
ze zm.).’’
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie
tj.:
- 12.12.2017 r. godz. 10.00 (składanie ofert)
- 12.12.2017 r. godz. 10.30 (otwarcie ofert).
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