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ZMIANA SIWZ Nr 1

Po przeanalizowaniu zapytań, które wpłynęły od Wykonawcy w dniu 26 kwietnia 2013 r.
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części nr 2 zamówienia, a
mianowicie:

1. ppkt 2. w pkt 1. rozdziału VIII otrzymuje brzmienie:
„ 2) Część nr 2- Dostawa oprogramowań i licencji: 30 dni od dnia zawarcia
umowy.”

2. pkt 5. w rozdziale IV. Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do SIWZ)
otrzymuje brzmienie:

„ 5. Termin wykonania: 30 dni od dnia zawarcia umowy.”
3. w rozdziale  IV Opisu  przedmiotu  zamówienia  (  załącznik  nr  1  do  SIWZ) dodaje  się

pkt 5A w brzmieniu:
„ 5A. Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania w wersji nowszej
lub w wersji wyższej niż wyszczególnione w pkt 6 pod warunkiem, że
oprogramowanie to będzie działało na platformach systemowych MS Windows
8/7/XP.”

4. pkt 2. w § 1 Istotnych postanowień umowy dotyczących części nr 2 Dostawa
oprogramowań i licencji ( załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania i dostarczenia przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w rozdziale
IV Opisu Przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniami nabycia licencji.”

5. pkt 1 w § 2. Istotnych postanowień umowy dotyczących części nr 2 Dostawa
oprogramowań i licencji ( załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„ 1. Termin wykonania umowy wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy.”
6. pkt 1. w § 5. Istotnych postanowień umowy dotyczących części nr 2 Dostawa

oprogramowań i licencji ( załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy,
zgodnie z jego ofertą, łączne wynagrodzenie w kwocie brutto ….. zł
( słownie:…) w tym podatek VAT w stawce…. .”

7. pkt 7 , 8, 9, 10, 11 w § 6. Istotnych postanowień umowy dotyczących części nr 2
Dostawa oprogramowań i licencji ( załącznik nr 4 do SIWZ) oznacza się odpowiednio
cyframi 1, 2, 3, 4, 5.

8. pkt 1 w § 6. Istotnych postanowień umowy dotyczących części nr 2 Dostawa
oprogramowań i licencji ( załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

 „ 1. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury VAT.”
9. pkt 1. w § 7. Istotnych postanowień umowy dotyczących części nr 2 Dostawa

oprogramowań i licencji ( załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach:
1.1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1- za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,

1.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1.”

10. pkt 2. formularza oferty ( załącznik nr 8 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
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„ 2. Część nr 2: Dostawa oprogramowań i licencji za łączną cenę brutto … zł
( słownie:…) zł, w tym podatek VAT w stawce……. . Zamówienie wykonamy
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z ppkt 2. w pkt 1.
rozdziału  VIII  SIWZ  i  pkt  5.  w  rozdziale  IV.  Opisu  przedmiotu  zamówienia
( załącznik nr 1 do SIWZ).”

11. w Charakterystyce oferowanych oprogramowań i licencji ( załącznik nr 10 do SIWZ)
dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„ 7) Oświadczamy, że oferowane oprogramowania spełniają wymagania
Zamawiającego określone w pkt 5A rozdziału IV Opisu przedmiotu
zamówienia, tj. działają na platformach systemowych MS Windows 8/7/XP.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.
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