
 

 

 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 3.08.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz 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. 

Pytanie 182: 
Par. 13 
Z uwagi na udzielone prawo do modyfikacji i zgodę na wykonywanie praw zależnych sugerujemy doprecyzowanie, 
że gwarancja wskazana w par. 13 nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy Zamawiający dokona 
modyfikacji Systemu. Ewentualnie proponujemy doprecyzowanie w umowie możliwości świadczenia dodatkowej 
usługi przez Wykonawcę mającej na celu autoryzację zmodyfikowanych przez Zamawiającego kodów źródłowych. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyjaśnia, że na każde zgłoszenie Zamawiającego Wykonawca w ramach świadczonych w okresie 
gwarancji usług opieki gwarancyjnej dokonywał będzie zmian w wyglądzie strony, zmian w funkcjonalności oraz 
zmian w kodzie źródłowym. Zamawiający doprecyzował kwestie związane z modyfikacją Systemu poprzez 
modyfikację zapisów pkt 3.12 ppkt 18 Opisu przedmiotu zamówienia - Gwarancja. Zmodyfikowany pkt 3.12 ppkt 18 
OPZ uzyskał brzmienie: 
„Opieka gwarancyjna obejmuje:  

1) zmiany zasad działania funkcjonalności;  
2) opracowywanie rekomendacji rozwojowych w obszarze technologicznym; 
3) dbanie o kompatybilność oprogramowania z nowymi wersjami przeglądarek, interpretatorów języka i 

bazami danych; 
4) optymalizację, polegającą na wsparciu Zamawiającego w zapewnieniu wydajności i stabilności 

oprogramowania; 
5) modyfikację kodu źródłowego Systemu w przypadku rozwoju Systemu lub zmian zasad działania 

funkcjonalności.” 
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SWZ: 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 3.12 ppkt 18 – było 
18. Opieka gwarancyjna będzie obejmowała: 

1) zmiany zasad działania funkcjonalności;  
2) opracowywanie rekomendacji rozwojowych w obszarze technologicznym; 
3) dbanie o kompatybilność oprogramowania z nowymi wersjami przeglądarek, interpretatorów języka 

i bazami danych; 
4) optymalizację, polegającą na wsparciu Zamawiającego w zapewnieniu wydajności i stabilności 

oprogramowania. 
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 3.12 ppkt 8 – powinno być 

18. Opieka gwarancyjna będzie obejmowała: 
1) zmiany zasad działania funkcjonalności;  
2) opracowywanie rekomendacji rozwojowych w obszarze technologicznym; 
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3) dbanie o kompatybilność oprogramowania z nowymi wersjami przeglądarek, interpretatorów języka i 
bazami danych; 

4) optymalizację, polegającą na wsparciu Zamawiającego w zapewnieniu wydajności i stabilności 
oprogramowania; 

5) modyfikację kodu źródłowego Systemu w przypadku rozwoju Systemu lub zmian zasad działania 
funkcjonalności. 

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – § 13 ust. 17 – było 
17. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni łącznie …………………. godzin bezpłatnej opieki gwarancyjnej (liczba 

godzin opieki gwarancyjnej określona na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym okresu udzielonej gwarancji, z zastrzeżeniem, że roczna liczba godzin opieki gwarancyjnej w 
okresie udzielonej gwarancji wynosi 250 godzin), przy czym opieka gwarancyjna będzie obejmowała: 
1) zmiany zasad działania funkcjonalności;  
2) opracowywanie rekomendacji rozwojowych w obszarze technologicznym; 
3) dbanie o kompatybilność oprogramowania z nowymi wersjami przeglądarek, interpretatorów języka i 

bazami danych; 
4) optymalizację, polegającą na wsparciu Zamawiającego w zapewnieniu wydajności i stabilności 

oprogramowania. 
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – § 13 ust. 17 – powinno być 

17. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni łącznie …………………. godzin bezpłatnej opieki gwarancyjnej (liczba 
godzin opieki gwarancyjnej określona na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym okresu udzielonej gwarancji, z zastrzeżeniem, że roczna liczba godzin opieki gwarancyjnej w 
okresie udzielonej gwarancji wynosi 250 godzin), przy czym opieka gwarancyjna będzie obejmowała: 
1) zmiany zasad działania funkcjonalności;  
2) opracowywanie rekomendacji rozwojowych w obszarze technologicznym; 
3) dbanie o kompatybilność oprogramowania z nowymi wersjami przeglądarek, interpretatorów języka i 

bazami danych; 
4) optymalizację, polegającą na wsparciu Zamawiającego w zapewnieniu wydajności i stabilności 

oprogramowania; 
5) modyfikację kodu źródłowego Systemu w przypadku rozwoju Systemu lub zmian zasad działania 

funkcjonalności. 

 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SWZ oraz  
1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 3-08-2021 r.; 
2) Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 3-08-2021 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. 

 

Zastępująca Dyrektora Generalnego GUS 
Małgorzata Sołtyszewska 

Dyrektor  
Departamentu Administracyjno–Budżetowego GUS 
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