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Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym pn.:  

„Dostawa programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami  

przez okres 24 miesięcy”. 

 

Dotyczy: zmian w treści SIWZ.  

Informujemy, że Zamawiający dokonał następujących zmian w treści SIWZ: 

 

1) W pkt 18.3 a) SIWZ jest: 
„Dostawa i instalacja Programu informacji prawnej: 

a) Wykonawca dostarczy Program wraz z aktualną bazy danych Programu na nośnikach 

optycznych typu CD-ROM i/lub DVD-ROM,” 

 

W pkt 18.3 a) SIWZ powinno być: 

Dostawa i instalacja Programu informacji prawnej: 

a) Wykonawca dostarczy Program wraz z aktualną bazy danych Programu na nośnikach 

optycznych typu CD-ROM i/lub DVD-ROM lub dostarczony przez Internet z repozytorium 

Wykonawcy” 

 

2) W pkt 18.5 a) SIWZ jest: 

„Aktualizacje Programu informacji prawnej: 

a) Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy aktualne  

na dany miesiąc bazy danych Programu dla wersji lokalnej (intranetowej) zawierające akty 

prawne. Aktualizacje te będą dostarczane Zamawiającemu na nośnikach optycznych  

CD-ROM i/lub DVD-ROM, co najmniej 2 razy w miesiącu, tj.: 

 do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy aktualizacja, 

oraz 

 do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy aktualizacja. 

  

W pkt 18.5 a) SIWZ powinno być: 

„Aktualizacje Programu informacji prawnej: 

b) Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy aktualne  

na dany miesiąc bazy danych Programu dla wersji lokalnej (intranetowej) zawierające akty 

prawne. Aktualizacje te będą dostarczane Zamawiającemu na nośnikach optycznych  

CD-ROM i/lub DVD-ROM lub dostarczane przez Internet z repozytorium Wykonawcy”,  

co najmniej 2 razy w miesiącu, tj.: 

 do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy aktualizacja, 

oraz 

 do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy aktualizacja. 

 

3) W pkt 18.5 c) SIWZ jest: 

„Wersja internetowa Programu będzie aktualizowana przez Wykonawcę na bieżąco,  

co najmniej 1 raz dziennie.” 

 

 

 

 



W pkt 18.5 c) SIWZ powinno być: 

„Wersja internetowa Programu będzie aktualizowana przez Wykonawcę na bieżąco,  

co najmniej 1 raz dziennie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem sobót i 

niedzieli oraz dni wolnych od pracy.” 

 

4) W pkt 18.5 d) SIWZ jest: 

W okresie trwania umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwerów 

internetowych producenta Programu, skąd Zamawiający będzie mógł uzyskać dodatkowe 

informacje i dane poszerzające funkcjonalność Programu” 

 

Pkt 18.5 d) SIWZ zostaje wykreślony 

 

5) W pkt 18.14 d) SIWZ jest: 

„Termin gwarancji jest liczony od daty odbioru Programu przez Zamawiającego. Okres 

gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy Programu, natomiast w 

przypadku dokonania wymiany – okres gwarancji liczony jest od daty dostarczenia 

Zamawiającemu nowego Programu.” 

 

W pkt 18.14 d) SIWZ powinno być: 

„Termin gwarancji jest liczony od daty odbioru Programu przez Zamawiającego. Okres 

gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy Programu.” 

 

6) W pkt 18.16 SIWZ jest: 

„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w umowie, 

Zamawiający zastosuje karę umowną w wysokości 3% wartości umowy netto, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. Karę umowną Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia, na podstawie 

noty obciążeniowej.” 

 

W pkt 18.16 SIWZ powinno być: 

„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w umowie, 

Zamawiający zastosuje karę umowną w wysokości 1% wartości umowy netto, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. Karę umowną Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia, na podstawie 

noty obciążeniowej.” 

 

7) W pkt 18.18 SIWZ jest: 

„Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.” 

 

W pkt 18.18 SIWZ powinno być: 

„Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego,  

z tym jednak zastrzeżeniem, że łączna wysokość wszystkich kar umownych i odszkodowań 

należnych na mocy niniejszej umowy nie może przekroczyć jej wartości brutto.” 
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