
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 21.05.2020 r. 
   

Modyfikacja SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020 oraz  
z 2020 r. poz. 288), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
pn: „Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" 
(PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym 
Państwa” (PDS)”; numer sprawy: 53/ST/PDS/POC/PN/2019, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 004-004849 z 
dnia 7-01-2020 r. 

 
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.1 ppkt 1 – było 

1. Usługi nadzoru autorskiego realizowane będą na wniosek Koordynatora Umowy Zamawiającego jako 
odrębne Zlecenia - w szczególności usługi te polegać będą na: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.1 ppkt 1 – powinno być 
1. Usługi nadzoru autorskiego realizowane będą na wniosek Koordynatora Umowy Zamawiającego jako 

odrębne Zlecenia zapewnienia nadzoru autorskiego - w szczególności usługi te polegać będą na: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.1 ppkt 3-5 – było 
3. Zapotrzebowanie na wykonanie Zlecenia każdorazowo zgłaszane będzie w formie pisemnego wniosku o 

wykonanie Zlecenia (określone dalej jako „Wniosek”). 
4. Do składania Wniosków upoważniony jest Koordynator Umowy Zamawiającego lub osoba przez niego 

upoważniona. 
5. Na Wniosek Zamawiającego, Wykonawca przygotuje – w terminie do 5 dni (lub w uzasadnionych 

przypadkach – innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie) – do przedstawienia Zamawiającemu 
propozycję realizacji Zlecenia (zwaną dalej „Propozycją”) zawierającą w szczególności:  
a) Szczegółowy zakres prac objętych Zleceniem; 
b) Harmonogram wykonania prac objętych Zleceniem; 
c) Szacowaną wartość Zlecenia wraz z jej kalkulacją; 
d) Określenie czy prace wykonywane w ramach Zlecenia są klasyfikowane jako „konsultacje” – w takim 

przypadku propozycja realizacji Zlecenia zawierać będzie jedynie wstępną kalkulację wartości Zlecenia; 
e) Warunki odbioru Zlecenia (o ile we Wniosku nie zostanie określone inaczej warunki odbioru Zlecenia 

będą analogiczne do, określonych w Umowie, warunków odbioru Zadania). 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.1 ppkt 3-5 – powinno być 

3. Zapotrzebowanie na wykonanie Zlecenia zapewnienia nadzoru autorskiego każdorazowo zgłaszane będzie w 
formie pisemnej. 

4. Do składania Zleceń zapewnienia nadzoru autorskiego upoważniony jest Koordynator Umowy Zamawiającego 
lub osoba przez niego upoważniona. 

5. W odpowiedzi na Zlecenie zapewnienia nadzoru autorskiego Zamawiającego, Wykonawca przygotuje – w 
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terminie do 5 dni i przedstawi Zamawiającemu propozycję realizacji Zlecenia zapewnienia nadzoru (zwaną 
dalej „Propozycją”) zawierającą w szczególności:  

a) Szczegółowy zakres prac objętych Zleceniem zapewnienia nadzoru, 
b) Harmonogram wykonania prac objętych Zleceniem zapewnienia nadzoru, 
c) Szacowaną wartość Zlecenia zapewnienia nadzoru wraz z jej kalkulacją, 
d) Warunki odbioru Zlecenia zapewnienia nadzoru. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.1.ppkt 7-9 – było 
7. Zlecenia będą realizowane pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego przygotowanej przez 

Wykonawcę Propozycji. 
8. Do akceptacji Propozycji uprawniony jest Koordynator Umowy Zamawiającego lub osoba przez niego 

upoważniona. 
9. W przypadku, gdy prace wykonywane w ramach Zlecenia zostaną zaklasyfikowane jako „konsultacje” wtedy 

płatności wynagrodzenia za prace wykonane w ramach Zlecenia będą odbywać się w okresach 
miesięcznych na podstawie raportów – przygotowanych przez Wykonawcę a zaakceptowanych przez 
Zamawiającego – zawierających sumaryczne zestawienie kosztów wykonanych. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.1 ppkt 7-9 – powinno być 
7. Zlecenia zapewnienia nadzoru autorskiego będą realizowane pod warunkiem akceptacji przez 

Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę Propozycji. 
8. Do akceptacji Propozycji uprawniony jest Koordynator Umowy Zamawiającego lub osoba przez niego 

upoważniona.  
9. Płatności wynagrodzenia za prace wykonane w ramach Zlecenia zapewnienia nadzoru autorskiego będą 

odbywać się w okresach miesięcznych na podstawie przygotowanych i złożonych do 10 dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu rozliczeniowym oraz zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Sprawozdań z realizacji prac w ramach Nadzoru autorskiego, uwzgledniających m.in. liczbę 
godzin świadczenia usług Nadzoru autorskiego wdanym okresie rozliczeniowym. Akceptacja Sprawozdania z 
realizacji nadzoru autorskiego każdorazowo powinna nastąpić w terminie 1 dnia od dnia jego przekazania 
przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Sprawozdania z realizacji 
nadzoru autorskiego, Strony podejmą działania w celu wyjaśnienia zgłoszonych uwag, z zastrzeżeniem, że 
do czasu wyjaśnienia, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w zakresie nieobjętym uwagami 
Zamawiającego. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.1 ppkt 11-13 – było 
11. O ile przez Koordynatorów Umowy Zamawiającego i Wykonawcy nie zostanie określone inaczej, produkty 

lub usługi dostarczane w ramach Zleceń, za wyjątkiem prac określonych jako „konsultacje”, będą podlegały 
procedurze odbioru określonej w Umowie. 

12. Do akceptacji produktów lub usług dostarczanych w ramach Zleceń, dokonania odbioru Zleceń lub do 
akceptacji raportów, o których mowa powyżej, uprawniony jest Koordynator Umowy Zamawiającego lub 
osoba przez niego upoważniona. 

13. Strony dopuszczają możliwość zmiany realizacji Zlecenia w przypadku jednomyślnego uzgodnienia zmiany 
na piśmie przez Koordynatorów Umowy Zamawiającego i Wykonawcy. Do chwili uzgodnienia zmiany 
Zlecenie realizowane będzie zgodnie z uprzednio zaakceptowaną Propozycją. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.1 ppkt 11-13 – powinno być 
11. Produkty lub usługi dostarczane w ramach Zleceń zapewnienia nadzoru autorskiego, za wyjątkiem prac 

określonych jako „konsultacje”, będą podlegały procedurze odbioru określonej w Umowie. 
12. Do akceptacji produktów lub usług dostarczanych w ramach Zleceń zapewnienia nadzoru autorskiego, 

dokonania odbioru Zleceń zapewnienia nadzoru autorskiego lub do akceptacji Sprawozdań z realizacji prac w 
ramach Nadzoru autorskiego, o których mowa powyżej, uprawniony jest Koordynator Umowy Zamawiającego 
lub osoba przez niego upoważniona. 

13. Strony dopuszczają możliwość zmiany realizacji Zlecenia zapewnienia nadzoru autorskiego w przypadku 
jednomyślnego uzgodnienia zmiany na piśmie przez Koordynatorów Umowy Zamawiającego i Wykonawcy. Do 
chwili uzgodnienia zmiany Zlecenie zapewnienia nadzoru autorskiego realizowane będzie zgodnie z 
uprzednio zaakceptowaną Propozycją. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.2 ppkt 8– było 
8. Zapotrzebowania na Asystę techniczną są zgłaszane za pośrednictwem e-mail lub portalu internetowego w 

formie dedykowanego systemu zgłoszeń. Dane kontaktowe zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w Planie 
Projektu. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.2 ppkt 8 – powinno być 
8. Zapotrzebowania na Asystę techniczną są zgłaszane za pośrednictwem e-mail lub portalu internetowego w 

formie dedykowanego systemu zgłoszeń. Dane kontaktowe Wykonawcy, w tym adres poczty elektronicznej, 
ewentualnie adres portalu internetowego w formie dedykowanego systemu zgłoszeń Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu nie później niż do dnia odbioru z wynikiem pozytywnym Planu projektu. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.2 ppkt 10-11 – było 
10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru godzin poświęcanych na świadczenie Asysty 

technicznej. W rejestrze tym zostaną przedstawione: 
a) Tematy Asysty technicznej; 
b) Liczba godzin pracy specjalistów Wykonawcy poświęcone na obsługę poszczególnych tematów. 

11. Przez cały okres świadczenia Asysty technicznej, aktualny rejestr godzin poświęcanych na świadczenie Asysty 
technicznej będzie przedstawiany Koordynatorowi Umowy Zamawiającego okresowo, w odstępach 
miesięcznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.2 ppkt 10-11 – powinno być 
10. Wykonawca zobowiązany jest do składania Sprawozdania z realizacji prac w ramach Asysty technicznej, w 

którym zostaną przedstawione: 
a) Tematy Asysty technicznej; 
b) Liczba godzin pracy specjalistów Wykonawcy poświęcone na obsługę poszczególnych tematów. 

11. Przez cały okres świadczenia Asysty technicznej, Sprawozdania z realizacji prac w ramach Asysty technicznej 
będą przedstawiane Koordynatorowi Umowy Zamawiającego okresowo, w terminie do 10 dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego Sprawozdanie z realizacji asysty technicznej 
dotycz, w odstępach miesięcznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Akceptacja Sprawozdania z 
realizacji asysty technicznej powinna nastąpić w terminie 1 dnia od dnia jego przekazania przez Wykonawcę. 
W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Sprawozdania z realizacji asysty technicznej, 
Strony podejmą działania w celu wyjaśnienia zgłoszonych uwag, z zastrzeżeniem, że do czasu wyjaśnienia, 
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w zakresie nieobjętym uwagami Zamawiającego. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.4.3 ppkt 1 – było 
1. Usługi gwarancyjne obejmować będą: 

a) Obsługę zgłoszeń; 
b) Naprawę Błędów dotyczących Systemu PDS; 
c) Naprawę Usterek dotyczących Systemu PDS; 
d) Naprawę Awarii dotyczących Systemu PDS. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.3 ppkt 1  – powinno być 
1. Usługi gwarancyjne obejmować będą: 

a) Obsługę zgłoszeń; 
b) Naprawę Błędów dotyczących Systemu PDS; 
c) Naprawę Usterek dotyczących Systemu PDS; 
d) Naprawę Awarii dotyczących Systemu PDS; 
e) Świadczenie usług wsparcia technicznego, którymi objęte będzie dostarczone przez Wykonawcę 

Oprogramowanie systemowe i Oprogramowanie narzędziowe. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.3.1 ppkt 8 – było 
8. Terminy usunięcia Błędów, o których mowa w Tab. 1, mogą podlegać wstrzymaniu. O wstrzymaniu terminu 

usunięcia Błędu decyduje Koordynator Umowy Zamawiającego na pisemny wniosek Koordynatora Umowy 
Wykonawcy, zawierający co najmniej uzasadnienie konieczności wstrzymania terminu usunięcia Błędu. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.3.1 ppkt 8  – powinno być 

8. Terminy usunięcia Błędów, o których mowa w Tab. 1, mogą podlegać wydłużeniu. O wydłużeniu terminu 
usunięcia Błędu decyduje Koordynator Umowy Zamawiającego na pisemny wniosek Koordynatora Umowy  
Wykonawcy, zawierający co najmniej uzasadnienie konieczności wydłużenia terminu usunięcia Błędu. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.3.1 ppkt 10 – było 
10. Dane kontaktowe (np. numery faksów, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów oraz ew. inne) 

potrzebne do obsługi Zgłoszeń - Zamawiający i Wykonawca przekażą sobie wzajemnie za pośrednictwem 
Koordynatorów Umowy Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.3.1 ppkt 10  – powinno być 
10. Dane kontaktowe Wykonawcy i Zamawiającego, w tym adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, 

ewentualnie adres portalu internetowego w formie dedykowanego systemu zgłoszeń potrzebne do obsługi 
Zgłoszeń - Strony przekażą sobie wzajemnie, nie później niż do dnia odbioru z wynikiem pozytywnym Planu 
projektu. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.3.4 ppkt 3 lit b) – było 
b) Naprawy składników Sprzętu komputerowego realizowane w ramach gwarancji będą wykonywane w miejscu 

dostawy tego sprzętu. 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.3.4  ppkt 3 lit b)  – powinno być 

b) Naprawy składników Sprzętu komputerowego realizowane w ramach gwarancji będą wykonywane w miejscu 
instalacji tego sprzętu. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.4. ppkt 4-5 – było 
4. Wsparcie techniczne dla poszczególnych składników Oprogramowania narzędziowego świadczone będzie 

przez okres 24 miesięcy (liczony od daty dostaw/ instalacji), z wyłączeniem oprogramowania 
przewidywanego do wykorzystania w środowisku testowym (budowanym po uruchomieniu Systemu PDS i tzw. 
wygaszeniu Systemu PGS – Faza II), gdzie założono, że okres ten będzie wynosił 12 miesięcy. 

5. Wsparcie techniczne dla poszczególnych składników Oprogramowania systemowego świadczone będzie 
przez okres 36 miesięcy (liczony od daty dostawy/instalacji). 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.4 ppkt 4-5  – powinno być 
4. Wsparcie techniczne dla poszczególnych składników Oprogramowania narzędziowego świadczone będzie 

przez okres 24 miesięcy (liczony od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym przez Strony Protokołu odbioru 
Zadania 3), z wyłączeniem oprogramowania przewidywanego do wykorzystania w środowisku testowym 
(budowanym po uruchomieniu Systemu PDS i tzw. wygaszeniu Systemu PGS – Faza II), gdzie założono, że okres 
ten będzie wynosił 12 miesięcy. 

5. Wsparcie techniczne dla poszczególnych składników Oprogramowania systemowego świadczone będzie przez 
okres 36 miesięcy (liczony od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym przez Strony Protokołu odbioru 
Zadania 3). 

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia – Słownik pojęć – Poziom usług gwarancyjnych – było 
Zakres świadczenia usług gwarancyjnych parametryzowany czasami reakcji oraz terminami usunięcia Błędów, 
Usterek i Awarii. Gwarancja jakości – na I poziomie świadczenia usług gwarancyjnych - udzielona zostaje na 
okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru Etapu 1. Gwarancja 
jakości – na II poziomie świadczenia usług gwarancyjnych – rozpoczyna się po zakończeniu gwarancji na 
I poziomie świadczenia usług gwarancyjnych i kończy się z chwilą upływu terminu 12 (dwunastu) miesięcy 
liczonego od daty zakończenia Etapu 3. 

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia – Słownik pojęć – Poziom usług gwarancyjnych – powinno być 
Zakres świadczenia usług gwarancyjnych parametryzowany czasami reakcji oraz terminami usunięcia Błędów, 
Usterek i Awarii. Gwarancja jakości - na I poziomie świadczenia usług gwarancyjnych - udzielona zostaje na okres 
12 (dwunastu) miesięcy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym przez Strony Protokołu odbioru Etapu 1 - 
część 1 oraz Etapu 1 - część 2 - Zadanie 4b, dla każdego Etapu odpowiednio. Gwarancja jakości - na II poziomie 
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świadczenia usług gwarancyjnych - rozpoczyna się w pierwszym dniu po zakończeniu gwarancji na I poziomie 
świadczenia usług gwarancyjnych i kończy się z chwilą upływu terminu 12 (dwunastu) miesięcy liczonego od daty 
podpisania z wynikiem pozytywnym przez Strony Końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 7 pkt 7) – było 

7) produkty lub usługi dostarczane w ramach realizacji Zleceń zapewnienia nadzoru, będą podlegały 
następującej procedurze odbioru: 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 7 pkt 7) – powinno być 

7) produkty lub usługi dostarczane w ramach realizacji Zleceń zapewnienia nadzoru autorskiego, za wyjątkiem 
prac określonych jako „konsultacje”, będą podlegały następującej procedurze odbioru: 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 7 pkt 12) -13) – było 
12) prace wykonywane w ramach świadczenia Asysty technicznej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 lit. b Umowy, 

Wykonawca będzie realizował w całym okresie realizacji Etapu 3, na podstawie odrębnych wniosków o asystę, 
zwanych dalej „Wnioskami o asystę”, z zastrzeżeniem, że łączny miesięczny wymiar świadczenia Asysty 
technicznej wyniesie nie więcej niż 45 godzin roboczych pracy specjalistów Wykonawcy a łączna liczba godzin 
Asysty technicznej w całym okresie realizacji Etapu 3, nie będzie wyższa niż 180 godzin roboczych. Wzór 
Wniosku o asystę, stanowi Załącznik nr 14 do Umowy; 

13) Wnioski o asystę, o których mowa w pkt 12, przekazywane będą na adres poczty elektronicznej Wykonawcy 
wskazany w § 9 ust. 6 Umowy, przez uprawnioną osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony 
Zamawiającego, wskazaną w § 9 ust. 7 Umowy;. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 7 pkt 12)-13)– powinno być 
12) prace wykonywane w ramach świadczenia Asysty technicznej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 lit. b Umowy, 

Wykonawca będzie realizował w całym okresie realizacji Etapu 3, na podstawie odrębnych wniosków o asystę, 
zwanych dalej „Wnioskami o asystę”, z zastrzeżeniem, że łączny miesięczny wymiar świadczenia Asysty 
technicznej wyniesie nie więcej niż 60 godzin roboczych pracy specjalistów Wykonawcy a łączna liczba godzin 
Asysty technicznej w całym okresie realizacji Etapu 3, nie będzie wyższa niż 180 godzin roboczych. Wzór 
Wniosku o asystę, stanowi Załącznik nr 14 do Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie 
realizacji rozpoczętych działań w ramach Asysty technicznej wyłącznie w przypadku jednomyślnego 
uzgodnienia zmian przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, 
o których mowa w § 9 odpowiedni ust. 6 i 7 Umowy; 

13) Wnioski o asystę, o których mowa w pkt 12, przekazywane będą na adres poczty elektronicznej Wykonawcy 
wskazany w § 9 ust. 6 Umowy, przez uprawnioną osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony 
Zamawiającego, wskazaną w § 9 ust. 7 Umowy lub za pośrednictwem portalu internetowego w formie 
dedykowanego systemu zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że adres portalu internetowego w formie dedykowanego 
systemu zgłoszeń zostanie przekazany Zamawiającemu, nie później niż do dnia odbioru z wynikiem 
pozytywnym Planu projektu; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 7 pkt 16) – było 

16) sprawozdanie z realizacji asysty technicznej, o którym mowa w pkt 15, zawierające informacje w zakresie 
tematów Asysty technicznej oraz liczby godzin pracy specjalistów Wykonawcy, poświęconych na obsługę 
poszczególnych tematów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, którego Sprawozdanie z realizacji asysty technicznej dotyczy; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 7 pkt 16)– powinno być 
16) sprawozdanie z realizacji asysty technicznej, o którym mowa w pkt 15, zawierające informacje w zakresie 

tematów Asysty technicznej oraz liczby godzin pracy specjalistów Wykonawcy, poświęconych na obsługę 
poszczególnych tematów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, którego Sprawozdanie z realizacji asysty technicznej dotyczy, 
przesyłając je na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w § 9 ust. 7 Umowy; 
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Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 15 ust. 5 – było 

5. Gwarancja na składniki Infrastruktury sprzętowo – programowej, zostaje udzielona na okres 36 miesięcy, 
którego bieg rozpoczyna się od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym przez Strony Protokołu odbioru 
Zadania 3, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeżeli gwarancja udzielana standardowo na dany składnik 
Infrastruktury sprzętowo – programowej udzielana jest na dłuższy okres, to gwarancja na ten składnik 
Infrastruktury sprzętowo – programowej ulega wydłużeniu do czasu upływu gwarancji standardowo 
udzielanej przez producenta. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 15 ust. 5– powinno być 
5. Gwarancja na Sprzęt komputerowy, stanowiący składniki Infrastruktury sprzętowo – systemowo – 

narzędziowej, zostaje udzielona na warunkach określonych w ust. 25 pkt 1) – 11), z zastrzeżeniem ust. 23 i 24. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 15 ust. 7 pkt 2) – było 

2) będzie świadczone z uwzględnieniem zasad określonych przez producenta/dostawcę Oprogramowania 
systemowego/ Oprogramowania narzędziowego, w zakresie najnowszych wersji oprogramowania, 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 15 ust. 7 pkt 2) – powinno być 
2) będzie świadczone z uwzględnieniem zasad określonych przez producenta/dostawcę Oprogramowania 

systemowego/ Oprogramowania narzędziowego,  

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 15 ust. 8 pkt 2) - 4) – było 
2) Zgłoszenia będą dokonywane za pomocą poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający 

dopuszcza jako działanie uzupełniające do przesłania Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
przekazanie Wykonawcy informacji o Zgłoszeniu drogą telefoniczną, pod numer telefonu wskazany przez 
Wykonawcę; 

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo potwierdził otrzymanie Zgłoszenia, przesyłając 
informację o wpłynięciu Zgłoszenia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego; 

4) dane kontaktowe Wykonawcy i Zamawiającego, w tym adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, 
potrzebne do obsługi Zgłoszeń - Strony przekażą sobie wzajemnie, nie później niż do dnia odbioru z 
wynikiem pozytywnym Planu projektu. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 15 ust. 8 pkt 2) -4)– powinno być 
2) Zgłoszenia będą dokonywane za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę lub za 

pośrednictwem portalu internetowego w formie dedykowanego systemu zgłoszeń. Zamawiający dopuszcza 
jako działanie uzupełniające, przekazanie Wykonawcy informacji o Zgłoszeniu drogą telefoniczną, pod numer 
telefonu wskazany przez Wykonawcę; 

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo potwierdził otrzymanie Zgłoszenia, przekazując 
informację o wpłynięciu Zgłoszenia, tą samą drogą, którą zostało dokonane Zgłoszenie, z zastrzeżeniem 
dochowania czasów reakcji określonych w ust. 13 pkt 1-3 oraz ust. 14 pkt 1-3; 

4) dane kontaktowe Wykonawcy i Zamawiającego, w tym adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, 
ewentualnie adres portalu internetowego w formie dedykowanego systemu zgłoszeń potrzebne do obsługi 
Zgłoszeń - Strony przekażą sobie wzajemnie, nie później niż do dnia odbioru z wynikiem pozytywnym Planu 
projektu. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 15 ust. 22 – było 
22. Wykonawca zapewni instalację lub przekaże, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, do 

samodzielnej instalacji przez Zamawiającego, krytycznych poprawek producentów komponentów związanych 
z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu PDS, w okresie obowiązywania gwarancji na składniki 
Infrastruktury sprzętowo – programowej, o którym mowa w ust. 5. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 15 ust. 22 – powinno być 
22. Wykonawca zapewni instalację lub przekaże, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, do 

samodzielnej instalacji przez Zamawiającego, krytycznych poprawek producentów komponentów związanych 
z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu PDS, w okresie obowiązywania gwarancji na składniki 
Infrastruktury sprzętowo – systemowo – narzędziowej, o którym mowa w ust. 5. 
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Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 21-05-2020 r., 
2) Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia – Słownik pojęć – zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 
3) Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 

 

  

 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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