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      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Wykonanie systemu informatycznego PSeAP – Podkarpacki System e-

Administracji Publicznej o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej ustawa pzp.  

 

 

Zamawiający, Województwo Podkarpackie oraz 159 jednostek samorządu terytorialnego 

 z terenu województwa podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje 

następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

 

1. W załączniku nr 7, Wzór umowy, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:   

 Zamawiający dodaje w § 6  ust. 6 o brzmieniu: 

Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania zasady trwałości Projektu 

rozumianej jako zapewnienie odpowiedniej wydajności i pojemności Systemu w 

okresie 5 lat od dnia dokonania odbioru końcowego. 

 Zamawiający dodaje w § 11  ust. 1 lit. f o brzmieniu: 

z tytułu nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, w tym w przypadku o którym 

mowa w  § 6 ust. 6  w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia umownego brutto za 

każde naruszenie 

 

Zamawiający zamieszcza tekst jednolity załącznika nr 7, Wzór umowy.  

 

2. W rozdziale IX, pkt 3, ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

Opis dostarczanych produktów (opis oferowanego sprzętu) według następujących 

atrybutów:  

a) nazwa produktu;  

b) typ;  

c) model;  

d) producent;  

e) oferowane parametry techniczne każdego komponentu (zgodnie z OPZ); 

f) rodzaj i warunki licencji 

oraz 
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Opis dostarczanych produktów (opis oferowanego oprogramowania - nie dotyczy 

oprogramowania autorskiego, które ma powstać w związku z realizacją niniejszej 

umowy) według następujących atrybutów: 

a) nazwa produktu; 

b) wersja; 

c) producent; 

d) oferowane komponenty (jeżeli dotyczy); 

e) posiadane funkcjonalności (zgodnie z OPZ); 

f) rodzaj i warunki licencji. 

 

3. W rozdziale IV, pkt 4 lit. f, otrzymuje brzmienie: 

Parametr L ocenia sposób licencjonowania i przyjmuje wartości: 

i. 0L w przypadku, gdy Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na 

wykorzystanie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) dla każdego z 

Partnerów zgodnie z liczbą użytkowników wymaganych w załączniku nr 8 niniejszej 

SIWZ, 

ii. L= 1 w przypadku, gdy Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieograniczonej 

licencji na wykorzystanie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) dla 

każdego z Partnerów, 

 

 

4. W rozdziale XII, pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni.  

 

5. W rozdziale XIII, pkt 3 ppkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

otrzymuje brzmienie: 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY 

NAZWA ZAMAWIAJACEGO 

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PT. 

„Wykonanie systemu informatycznego PSeAP – Podkarpacki System e-

Administracji Publicznej 

 

Znak: OR-IV.272.1.69.2012 

 

- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.01.2013 R. GODZ. 11:00 
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6. W Rozdziale XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust.1 otrzymuje 

brzmienie:  

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego al. Łukasza Cieplińskiego, 35-010 

Rzeszów do dnia  14.01.2013 r., godz.10:00”.  

 

7. W Rozdziale XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust.3 otrzymuje 

brzmienie:  

„3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego al. Łukasza Cieplińskiego, 

35-010 Rzeszów w dniu 14.01.2013 r., godz.11:00”. 

 

 


