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Pan
Tadeusz Skarżyński
Radny Rady Miasta Kalisza
Klub Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na pismo Pana Radnego z dnia 16.07.2019r.  w sprawie pytań dotyczących
umowy nr UA/97/WRM/2019, której przedmiotem było: opracowanie autorskiego wykładu
i scenariusza  wystawy  poświęconych  historii  ulicy  Złotej  z  nawiązaniem  do  dzielnicy
żydowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości na tym obszarze w ramach
wydarzenia „Kurs na Śródmieście” niniejszym  informuję, co następuje:  

Ad 1.  W jakim trybie wyłoniono wykonawcę umowy?

Zamówienia udzielono na podstawie § 25 ust. 11 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 634/2018
Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  5  października  2018r.  w  sprawie  wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza dostępnego pod
adresem:  https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/634zarz2018.pdf .  Umowa  została
zatem zawarta bez przeprowadzenia analizy rynku, gdyż jej wartość netto nie przekraczała
kwoty 2. 000 euro. 

Ad  2.   Jakie  kryteria  należało  spełnić,  aby  starać  się  o  możliwość  wykonania  zadań
będących przedmiotem umowy? 

Kryterium  merytorycznym,  jakim  kierował  się  Zamawiający  przy  udzieleniu
przedmiotowego zamówienia była  znajomość zagadnień związanych z historią ulicy Złotej
i dawnej  dzielnicy  żydowskiej,  jej  mieszkańców  i  działających  tu  przedsiębiorców.
Dodatkowym atutem Wykonawcy, z którym zawarto przedmiotową umowę było posiadanie
prywatnego  archiwum,   z  którego  materiały  zostały  wykorzystane  do  realizacji  umowy,
w tym  do  opracowania  i  zaprezentowania  plenerowej  wystawy  poświęconej  tematyce
tegorocznego wydarzenia „Kurs na Śródmieście”.

https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/634zarz2018.pdf


Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Ad  3.  Kiedy  odbędzie  się  wykład  poświęcony  historii  ulicy  Złotej  z  nawiązaniem  do
dzielnicy  żydowskiej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przedsiębiorczości  na  tym
obszarze? 

Zgodnie z  § 1 ust. 1 pkt 1 umowy przedmiotowy wykład został zaprezentowany podczas
dwóch spacerów z mieszkańcami przeprowadzonych przez Wykonawcę w dniu 6 lipca br.
w ramach wydarzenia.

Ad 4. Czy wykonawca przekazał prawa autorskie wygłaszając wykład na Miasto Kalisz?

Zgodnie  z  § 3  umowy  Wykonawca  w  ramach  wynagrodzenia  umownego  przeniósł  na
Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  przedmiotu  umowy  na  następujących
polach eksploatacji:

1) wykorzystania przedmiotu umowy do opracowania wszelkich dokumentów,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką eg-
zemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wpro-
wadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne
wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,
a także  publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Ponadto  Wykonawca  zezwolił  Zamawiającemu  na  nieodpłatne  wykonywanie  zależnych
praw autorskich oraz upoważnił Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania
zależnych praw autorskich na czas nieoznaczony.

Ad 5.  Jaki  był  całkowity  koszt  wystawy plenerowej:  Złota  –  Centrum handlu dawnej
dzielnicy żydowskiej?

Wykonawca w przedstawionej ofercie  na realizację przedmiotowego zamówienia z dnia
5 czerwca   br.  nie  wyodrębnił   kosztów   poszczególnych  zakresów  realizacji  umowy.
W korespondencji  mailowej  z  dnia  5.06.2019r.  Wykonawca  oszacował  koszt  wydruku
i montażu tablic wystawowych jednostronnych (12- 15 szt.) na kwotę 2.214 zł. brutto. Kwota
ta  nie  obejmowała  jednak  opracowania  scenariusza  wystawy,  tj.  wyboru  materiałów
ikonograficznych  i  opatrzenia  ich  opisami.  Ostatecznie  Wykonawca  w  ramach
wynagrodzenia umownego wydrukował i zamontował łącznie 16 tablic jednostronnych. 




