
 

 

 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 20.07.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Modyfikacja SWZ  

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający 
modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie strony 
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i towarzyszących wraz z systemem 
zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami”, numer sprawy: 10/ST/DK/WS/POPC/PN/2021, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 129-342720 z dnia 07-07-2021 r. 

 
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SWZ: 
 
Zamawiajacy zmienił w całości Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu 
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
 

Załącznik nr 6 do SWZ –wzór umowy – § 2 ust. 12 – było 
W ramach Interaktywnej Makiety Portalu Informacyjnego PI 2.0 Wykonawca przygotuje również pełne widoki 
prototypu dla Portalu Naukowego, w tym jego strony głównej (w wersji desktop i mobilnej) oraz wszystkich jego 
podstron jako referencyjnego dla portali tematycznych (na Portal Naukowy https://nauka.stat.gov.pl/Index 
składają się również strony i podstrony znajdujące się pod adresami https://ws.stat.gov.pl/, 
https://ps.stat.gov.pl/, https://sit.stat.gov.pl/, https://bws.stat.gov.pl/, https://srp.stat.gov.pl/). 

Załącznik nr 6 do SWZ –wzór umowy – § 2 ust. 12 – powinno być 
W ramach Interaktywnej Makiety Portalu Informacyjnego PI 2.0 Wykonawca przygotuje również pełne widoki 
Interaktywnej Makiety Portalu Informacyjnego PI 2.0 dla Portalu Naukowego, w tym jego strony głównej (w wersji 
desktop i mobilnej) oraz wszystkich jego podstron jako referencyjnego dla portali tematycznych (na Portal 
Naukowy https://nauka.stat.gov.pl/Index składają się również strony i podstrony znajdujące się pod adresami 
https://ws.stat.gov.pl/, https://ps.stat.gov.pl/, https://sit.stat.gov.pl/, https://bws.stat.gov.pl/, 
https://srp.stat.gov.pl/). 

Załącznik nr 6 do SWZ –wzór umowy – § 2 ust. 19 pkt 1) – było 
opracuje System CMS, w dostępnym na rynku oprogramowaniu na licencji opensource, dostosowany do wymagań 
Zamawiającego lub system autorski wykonany w całości na potrzeby Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że 
opracowany System CMS będzie zrealizowany jako aplikacja webowa na platformie .NET lub równorzędnej, z 
wykorzystaniem platformy bazodanowej Microsoft SQL Server 2019, będącej w posiadaniu Zamawiającego; 

Załącznik nr 6 do SWZ –wzór umowy – § 2 ust. 19 pkt 1) – powinno być 
opracuje System CMS, w dostępnym na rynku oprogramowaniu na licencji opensource, dostosowany do wymagań 
Zamawiającego lub system autorski wykonany w całości na potrzeby Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że 
opracowany System CMS będzie zrealizowany jako aplikacja webowa na platformie z wykorzystaniem platformy 
bazodanowej Microsoft SQL Server 2019, będącej w posiadaniu Zamawiającego; 
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Załącznik nr 6 do SWZ –wzór umowy – § 2 ust. 25 pkt 1) – było 
Zamawiający wskaże docelowe miejsca migracji danych na Portal Informacyjny PI 2.0. oraz określi logikę 
prezentowanych treści po dokonaniu odbioru wykonanego w ramach Zadania II prototypu Portalu PI 2.0; 

Załącznik nr 6 do SWZ –wzór umowy – § 2 ust. 25 pkt 1) – powinno być 
Zamawiający wskaże docelowe miejsca migracji danych na Portal Informacyjny PI 2.0. oraz określi logikę 
prezentowanych treści po dokonaniu odbioru wykonanej w ramach Zadania II Interaktywnej Makiety Portalu 
Informacyjnego PI 2.0; 

Załącznik nr 7 (wzór 2) do wzoru  umowy – Protokół odbioru podzadania II.II – pkt 5 – było 
W ramach Interaktywnej Makiety Portalu Informacyjnego PI 2.0 Wykonawca przygotował pełne widoki prototypu 
dla Portalu Naukowego, w tym jego strony głównej (w wersji desktop i mobilnej) oraz wszystkich jego podstron 
jako referencyjnego dla portali tematycznych (na Portal Naukowy https://nauka.stat.gov.pl/Index składają się 
również strony i podstrony znajdujące się pod adresami https://ws.stat.gov.pl/, https://ps.stat.gov.pl/, 
https://sit.stat.gov.pl/, https://bws.stat.gov.pl/, https://srp.stat.gov.pl/) TAK* / NIE*; 

Załącznik nr 7 (wzór 2) do wzoru  umowy – Protokół odbioru podzadania II.II – pkt 5 – powinno być 
W ramach Interaktywnej Makiety Portalu Informacyjnego PI 2.0 Wykonawca przygotował pełne widoki 
Interaktywnej Makiety Portalu Informacyjnego PI 2.0 dla Portalu Naukowego, w tym jego strony głównej (w wersji 
desktop i mobilnej) oraz wszystkich jego podstron jako referencyjnego dla portali tematycznych (na Portal 
Naukowy https://nauka.stat.gov.pl/Index składają się również strony i podstrony znajdujące się pod adresami 
https://ws.stat.gov.pl/, https://ps.stat.gov.pl/, https://sit.stat.gov.pl/, https://bws.stat.gov.pl/, 
https://srp.stat.gov.pl/) TAK* / NIE*; 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SWZ oraz  
1) Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmieniony w dniu 20-07-2021 r.; 

2) Załącznik nr 6 do SWZ –wzór umowy – zmieniony w dniu 20-07-2021 r.; 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 
 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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