
 

 

RD/ZP/48/22          Poznań, 01.06.2022r 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę elementów laboratoriów Industry 4.0 i procesów produkcji oraz 

oprogramowania VR". 

 

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w 

poniższym zakresie: 

 

 

• zmianę w pkt. 3.7 lit. a) SWZ 

 

było: 

 

3.7 Pozostałe wymagania: 

 

a) Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, 

niepowystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego oraz powinny posiadać 

instrukcję obsługi w języku polskim. Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie pochodziło z legalnych 

źródeł dystrybucji (dotyczy licencji i zamówionych nośników). 

 

powinno być: 

 

3.7 Pozostałe wymagania: 

 

a) Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, 

niepowystawowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego, w dniu składania ofert nie 

mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży lub wsparcia technicznego oraz powinny 

posiadać instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie 

pochodziło z legalnych źródeł dystrybucji (dotyczy licencji i zamówionych nośników). Zamawiający wymaga aby 

wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru 

seryjnego urządzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany, na wniosek Zamawiającego, w trakcie procedury odbiorowej do dostarczenia numerów 

seryjnych urządzeń, aby Zamawiający w razie wątpliwości dotyczących źródła ich pochodzenia mógł je zweryfikować u 

producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń. 

 

• dodanie pkt 3.7 lit. b) SWZ 

 

 było: 

 

 3.7 Pozostałe wymagania: 

a) Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być sprawne, fabrycznie 

nowe, nieużywane, niepowystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji 

Zamawiającego oraz powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Zamawiający 

wymaga aby dostarczone oprogramowanie pochodziło z legalnych źródeł dystrybucji (dotyczy 

licencji i zamówionych nośników). 

b) Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia 

energii, określone w obowiązującym w Polsce prawie. 

c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność dostarczonego sprzętu z obowiązującymi 

normami i wymogami w zakresie BHP. 

d) Wszystkie dostarczone w wykonaniu umowy elementy, w szczególności urządzenia muszą 

spełniać aktualnie obowiązujące w Polsce normy. Urządzenia powinny posiadać znak CE. 

e) Komputery wyposażone w sterowniki sieci komputerowej muszą posiadać unikalne adresy fizyczne warstwy 

sterowania metodą dostępu do medium transmisyjnego (ang. Media Access Control – MAC). 

 

 powinno być: 

 

 a)Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, 

niepowystawowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego, w dniu składania ofert nie 

mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży lub wsparcia technicznego oraz 

muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. Zamawiający wymaga aby dostarczone 

oprogramowanie pochodziło z legalnych źródeł dystrybucji (dotyczy licencji i zamówionych nośników). Zamawiający 
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wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, 

modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany, na wniosek Zamawiającego, w trakcie procedury odbiorowej do dostarczenia numerów 

seryjnych urządzeń, aby Zamawiający w razie wątpliwości dotyczących źródła ich pochodzenia mógł je zweryfikować 

u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń. 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 

komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 

c) Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii, określone w 

obowiązującym w Polsce prawie. 

d) Wykonawca zobowiązany  jest zapewnić zgodność dostarczonego sprzętu z obowiązującymi normami i wymogami w 

zakresie BHP. 

e) Wszystkie dostarczone w wykonaniu umowy elementy, w szczególności urządzenia muszą spełniać aktualnie 

obowiązujące w Polsce normy. Urządzenia powinny posiadać znak CE. 

f) Komputery wyposażone w sterowniki sieci komputerowej muszą posiadać unikalne adresy fizyczne warstwy sterowania 

metodą dostępu do medium transmisyjnego (ang.  Media Access Control – MAC). 

  

• zmianę w pkt. 3.8 SWZ 

 

było: 

 

3.8 Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu. 

− Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu/wyposażenia 

(w tym na wszystkie jego elementy) oraz akcesoriów, na okres od chwili ich odbioru przez 

Zamawiającego: 

• dla Pakietu I, Pakietu II, Pakietu III – 12 miesięcy lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 

roku. 

− Warunki gwarancji na oprogramowanie określają jego producenci. 

− Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji określono w §5 wzoru umowy (Załączniki nr 6A, 

6B, 6C do SWZ). 

− W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapewnienia oryginalnego 

opakowania producenta sprzętu. 

 

powinno być: 

 

 3.8 Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu. 

− Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu/wyposażenia (w tym na wszystkie jego 

elementy) oraz akcesoriów, na okres od chwili ich odbioru przez Zamawiającego: 

• dla Pakietu I, Pakietu II – 12 miesięcy lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 roku. 

− Warunki gwarancji na oprogramowanie określają jego producenci. 

− Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji określono w §5 wzoru umowy (Załączniki nr 6A, 6B, 6C do SWZ). 

− W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapewnienia oryginalnego opakowania producenta 

sprzętu. 

 

• zmianę w pkt 4.1.3 lit. c) SWZ 

 

 było: 

 

c) Poprzez dostawę Zamawiający rozumie przeprowadzenie wszystkich czynności określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności dostarczenie i wniesienie sprzętów do sal wskazanych przez Zamawiającego w każdej 

lokalizacji ich instalację i konfigurację, uruchomienie, instruktaż (jeśli Wykonawca zobowiązał się z ofercie do 

zrealizowania instruktażu), a także przeprowadzenie przez Zamawiającego procedury odbiorowej. 

 powinno być: 

 

c) Poprzez dostawę Zamawiający rozumie przeprowadzenie wszystkich czynności określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności konfigurację i uruchomienie oprogramowania, instruktaż (jeśli Wykonawca zobowiązał 

się z ofercie do zrealizowania instruktażu), a także przeprowadzenie przez Zamawiającego procedury odbiorowej. 

 

• zmianę w pkt 19.12 SWZ 

 

 było: 
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 19.12 Niezależnie od postanowień pkt 19.12 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

 

 powinno być: 

 

 19.12 Niezależnie od postanowień pkt 19.6 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

• zmianę w § 4 ust. 2 Załącznika nr 6A 

 

 było: 

 

 2. Wszystkie elementy składające się na przedmiot umowy powinny być sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, 

niepowystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego oraz powinny posiadać 

instrukcję obsługi w języku polskim. Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie pochodziło z legalnych 

źródeł dystrybucji (dotyczy licencji i zamówionych nośników). 

 

 powinno być: 

  

 2. Wszystkie elementy składające się na przedmiot umowy powinny być sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, 

niepowystawowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego, w dniu składania ofert nie 

mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży lub wsparcia technicznego oraz 

powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. Zamawiający wymaga aby dostarczone 

oprogramowanie pochodziło z legalnych źródeł dystrybucji (dotyczy licencji i zamówionych nośników). Zamawiający 

wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, 

modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany, na wniosek Zamawiającego, w trakcie procedury odbiorowej do dostarczenia numerów 

seryjnych urządzeń, aby Zamawiający w razie wątpliwości dotyczących źródła ich pochodzenia mógł je zweryfikować u 

producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń. 

 

• zmianę w § 8 ust. 3 Załącznika nr 6A 

 

 było: 

 

 3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wystawi fakturę po 

potwierdzeniu dokonania dostawy stwierdzonej protokołem odbioru końcowego podpisanym bez zastrzeżeń. Termin 

płatności wynosi 21 dni od dnia doręczenia faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół 

odbioru. 

 

 powinno być: 

 

 3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przy czym strony dopuszczają 

możliwość wystawienia więcej niż jednej faktury, jeśli terminy dostaw dla części przedmiotu umowy, co do których 

możliwe będzie zastosowanie 0% stawki podatku VAT będą inne niż dla pozostałej jej części. Wykonawca wystawi 

fakturę po potwierdzeniu dokonania dostawy stwierdzonej protokołem odbioru końcowego (lub częściowego) 

podpisanym bez zastrzeżeń. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia doręczenia faktury. Podstawą wystawienia faktury 

jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru. 

 

• Usunięcie w § 11 ust. 1 pkt 7) - Załącznik nr 6A 

  

 było: 

 

 7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamówionego sprzętu i oprogramowania wskazanego w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8A do SWZ (ograniczenie zamówienia w 

zakresie rzeczowym i ilościowym), a także związanej z tym zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w 

przypadku zmiany rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że wartość niezrealizowanej części 

przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 8 ust. 1.   

 

 

 

 



 

4 

• zmianę w § 4 ust. 2 Załącznika nr 6B 

 

 było: 

 

 2. Wszystkie elementy składające się na przedmiot umowy powinny być sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, 

niepowystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego oraz powinny posiadać 

instrukcję obsługi w języku polskim. Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie pochodziło z legalnych 

źródeł dystrybucji (dotyczy licencji i zamówionych nośników). 

 

 powinno być: 

 

 2. Wszystkie elementy składające się na przedmiot umowy powinny być sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, 

niepowystawowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego, w dniu składania ofert nie 

mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży lub wsparcia technicznego oraz 

powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. Zamawiający wymaga aby dostarczone 

oprogramowanie pochodziło z legalnych źródeł dystrybucji (dotyczy licencji i zamówionych nośników). Zamawiający 

wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, 

modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany, na wniosek Zamawiającego, w trakcie procedury odbiorowej do dostarczenia numerów 

seryjnych urządzeń, aby Zamawiający w razie wątpliwości dotyczących źródła ich pochodzenia mógł je zweryfikować u 

producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń. 

 

• zmianę w § 5 ust. 3, 5 - 10 Załącznika nr 6B 

 

 było: 

 

 3. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wyposażenia na wolne od wad, 

oraz jego uruchomienia, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 poniżej. 

4. Jeżeli Wykonawca zobowiązał się w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia do zapewnienia sprzętu 

zastępczego dla sprzętów opisanych w załączniku nr 8B na okres naprawy gwarancyjnej, jest zobowiązany niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia, do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas 

naprawy, o którym mowa w § 5 ust. 3.  

5. Jeżeli Wykonawca nie zobowiązał się w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia do zapewnienia sprzętu 

zastępczego na okres naprawy gwarancyjnej, dopuszcza się w ramach gwarancji dostarczenie, zamontowanie i 

uruchomienie na czas naprawy, na koszt Wykonawcy, wyposażenia zastępczego (o funkcjonalności nie gorszej niż 

naprawiane). Czas naprawy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zgłoszenia. Czas dostarczenia i uruchomienia 

zastępczego urządzenia nie może wynosić więcej niż 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

6. W przypadku nieprzystąpienia do usuwania wad lub usterki, w terminach określonych powyżej, Zamawiający ma 

prawo zlecić usunięcie wad lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania i 

bez utraty gwarancji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru, dostawy, instalacji i uruchomienia wyposażenia podlegającego 

naprawie lub wymianie.  

8. W przypadku, gdy na dostarczane wyposażenie udzielona została, niezależnie od gwarancji Wykonawcy, gwarancja 

producenta, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu (do dnia uruchomienia wyposażenia) oryginału 

dokumentu gwarancji producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji producenta przysługują w takim przypadku 

Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

9. Usunięcie wady lub usterki uznaje się za dokonane po potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego w formie emaila 

lub pisemnej, co nastąpi niezwłocznie po zakończeniu działań naprawczych Wykonawcy. 

10. W przypadku naprawy termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania naprawy, począwszy od dnia 

zgłoszenia wskazanego w ust. 2 do dnia potwierdzenia usunięcia wady, określonego w ust. 8. 

11. W przypadku wymiany wyposażenia na wolne od wad lub w przypadku istotnej naprawy, termin gwarancji biegnie 

na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. 

12. W przypadku konieczności wymiany wyposażenia na wolne od wad, w sytuacji gdy wyposażenie będące 

przedmiotem oferty nie jest już dostępne, w szczególności zostało wycofane z produkcji, za zgodą Zamawiającego 

dopuszcza się dostarczenie innego modelu wyposażenia o funkcjonalnościach oraz parametrach technicznych 

wytrzymałościowych, jakościowych i wydajnościowych nie gorszych niż określonych w SWZ i  ofercie Wykonawcy. 

13. W przypadku, gdy na dostarczane oprogramowanie udzielona została gwarancja producenta, Wykonawca 

zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu (do dnia odbioru) oryginału dokumentu gwarancji producenta.  

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego 

dot. gwarancji. 

powinno być: 
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3. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wyposażenia na wolne od wad, 

oraz jego uruchomienia, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

4. Jeżeli Wykonawca zobowiązał się w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia do zapewnienia sprzętu 

zastępczego dla sprzętów opisanych w załączniku nr 8B na okres naprawy gwarancyjnej, jest zobowiązany niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia, do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas 

naprawy, o którym mowa w § 5 ust. 3.  

5. W przypadku nieprzystąpienia do usuwania wad lub usterki, w terminach określonych powyżej, Zamawiający ma 

prawo zlecić usunięcie wad lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania  i 

bez utraty gwarancji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru, dostawy, instalacji i uruchomienia wyposażenia podlegającego 

naprawie lub wymianie.  

7. W przypadku, gdy na dostarczane wyposażenie udzielona została, niezależnie od gwarancji Wykonawcy, gwarancja 

producenta, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu (do dnia uruchomienia wyposażenia) oryginału 

dokumentu gwarancji producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji producenta przysługują w takim przypadku 

Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

8. Usunięcie wady lub usterki uznaje się za dokonane po potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego w formie emaila 

lub pisemnej, co nastąpi niezwłocznie po zakończeniu działań naprawczych Wykonawcy. 

9. W przypadku naprawy termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania naprawy, począwszy od dnia 

zgłoszenia wskazanego w ust. 2 do dnia potwierdzenia usunięcia wady, określonego w ust. 8. 

10. W przypadku wymiany wyposażenia na wolne od wad lub w przypadku istotnej naprawy, termin gwarancji biegnie 

na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. 

11. W przypadku konieczności wymiany wyposażenia na wolne od wad, w sytuacji gdy wyposażenie będące 

przedmiotem oferty nie jest już dostępne, w szczególności zostało wycofane z produkcji, za zgodą Zamawiającego 

dopuszcza się dostarczenie innego modelu wyposażenia o funkcjonalnościach oraz parametrach technicznych 

wytrzymałościowych, jakościowych i wydajnościowych nie gorszych niż określonych w SWZ i  ofercie Wykonawcy. 

12. W przypadku, gdy na dostarczane oprogramowanie udzielona została gwarancja producenta, Wykonawca 

zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu (do dnia odbioru) oryginału dokumentu gwarancji producenta.  

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego 

dot. gwarancji. 

 

• zmianę w § 9 ust. 3 Załącznika nr 6B 

 

 było: 

 

 3.  Warunkiem odbioru będzie potwierdzenie dostawy, transportu, wyładunku, montażu (wszystkie elementy 

wskazywane w Załączniku nr 8A muszą zostać zmontowane u Zamawiającego; termin montażu należy uzgodnić z 

Zamawiającym), wniesienia, poprawności instalacji, konfiguracji i działania poszczególnych elementów zamówienia i 

przeprowadzenia instruktażu (jeśli Wykonawca zobowiązał się z ofercie do zrealizowania instruktażu). Powyższe 

potwierdzone zostanie przez podpisanie bez uwag protokołów odbioru przez osobę upoważnioną ze strony 

Zamawiającego. 

 

 powinno być: 

 

 3. Warunkiem odbioru będzie potwierdzenie dostawy, transportu, wyładunku, montażu (wszystkie elementy wskazywane 

w Załączniku nr 8B muszą zostać zmontowane u Zamawiającego; termin montażu należy uzgodnić z Zamawiającym), 

wniesienia, poprawności instalacji, konfiguracji i działania poszczególnych elementów zamówienia i przeprowadzenia 

instruktażu (jeśli Wykonawca zobowiązał się z ofercie do zrealizowania instruktażu). Powyższe potwierdzone zostanie 

przez podpisanie bez uwag protokołów odbioru przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 

 

• usunięcie w § 11 ust. 1 pkt 7) - Załącznik nr 6B 

 

 było: 

 

 7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamówionego sprzętu i oprogramowania wskazanego w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8B do SWZ (ograniczenie zamówienia w 

zakresie rzeczowym i ilościowym), a także związanej z tym zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w 

przypadku zmiany rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że wartość niezrealizowanej części 

przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

 

• usunięcie w § 6 ust. 5 - Załącznik nr 6C 

 

 było: 
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 4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania, na które została udzielona licencja, o 

której mowa w ust. 1, nie narusza praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

5. W razie stwierdzenia błędu w czasie eksploatacji oprogramowania Wykonawca gwarantuje przekazanie 

Zamawiającemu niezwłocznie nowych wersji oprogramowania lub jego uaktualnienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia Zamawiającego od 

odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do oprogramowania, i doprowadzić do stanu zgodnego 

z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego 

dotyczącymi naruszenia ich praw do oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie 

Zamawiającego przedstawić wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich. 

Nadto Wykonawca zobowiązany będzie w wypadku wytoczenia powództwa pokryć koszty zastępstwa procesowego, 

koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszystkich sporów mogących wyniknąć z 

roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez Zamawiającego prawa do oprogramowania, na które 

została udzielona licencja, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności praw do patentu, praw autorskich, praw do 

znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia tajemnic handlowych. 

 

powinno być: 

 

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania, na które została udzielona licencja, o 

której mowa w ust. 1, nie narusza praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia Zamawiającego od 

odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do oprogramowania, i doprowadzić do stanu zgodnego 

z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego 

dotyczącymi naruszenia ich praw do oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie 

Zamawiającego przedstawić wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich. 

Nadto Wykonawca zobowiązany będzie w wypadku wytoczenia powództwa pokryć koszty zastępstwa procesowego, 

koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszystkich sporów mogących wyniknąć z 

roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez Zamawiającego prawa do oprogramowania, na które 

została udzielona licencja, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności praw do patentu, praw autorskich, praw do 

znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia tajemnic handlowych. 

 

 

• dodanie § 8 ust. 2 lit. i) Załącznika nr 8C 

 

 było: 

 

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

a) wartość przedmiotu Umowy, 

b) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu przedmiotu Umowy, 

c) wszelkie koszty transportu przedmiotu Umowy,  

d) koszty załadunku i rozładunku przedmiotu Umowy,  

e) opłaty z tytułu udzielonych licencji, na wszystkich opisanych w umowie polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za 

nośniki  na których przekazane zostało oprogramowanie, 

f) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT, wszelkie koszty dojazdów, 

g) wniesienie przedmiotów zamówienia do wskazanej lokalizacji, 

h) instruktaż (jeśli Wykonawca zobowiązał się w ofercie do zrealizowania instruktażu), 

i) gwarancję. 

 

powinno być: 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

a) wartość przedmiotu Umowy, 

b) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu przedmiotu Umowy, 

c) wszelkie koszty transportu przedmiotu Umowy,  

d) koszty załadunku i rozładunku przedmiotu Umowy,  

e) opłaty z tytułu udzielonych licencji, na wszystkich opisanych w umowie polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za 

nośniki  na których przekazane zostało oprogramowanie, 

f) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT, wszelkie koszty dojazdów, 

g) wniesienie przedmiotów zamówienia do wskazanej lokalizacji, 

h) instruktaż (jeśli Wykonawca zobowiązał się w ofercie do zrealizowania instruktażu), 
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i) możliwość aktualizacji oprogramowania opisanego w karcie produktu ER/III/1 Załącznika nr 8C do 30 czerwca 2023 

r. (jeśli Wykonawca zobowiązał się w ofercie do zrealizowania instruktażu), 

j) gwarancję. 

  

• zmianę w § 11 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 6C 

 

 było: 

 

  4) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia Siły 

wyższej (na przykład: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, 

epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, zaprzestania, wstrzymania produkcji sprzętu przez producenta lub 

organy do tego upoważnione) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W 

takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej nie  dłużej 

jednak niż o 90 dni. Jednocześnie strony oświadczają, iż zawierając niniejszą umowę są świadome sytuacji związanej 

ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz  z ryzykiem wystąpienia stanu epidemii COVID-19,  jak również 

oświadczają, że  termin wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę może ulec wydłużeniu wyłącznie o czas 

przerwy w jej wykonywaniu mającej bezpośredni związek ze stanem zagrożenia epidemicznego lub ze stanem  

epidemii oraz w przypadku, gdy zakaz wykonywania umowy wynikać będzie z decyzji organu administracyjnego lub 

innego aktu prawnego wydanego w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub w związku  ze stanem  epidemii  

COVID-19. W szczególności strony postanawiają, że poddanie Wykonawcy lub  pracowników Wykonawcy 

kwarantannie lub izolacji wywołanej zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie stanowi siły 

wyższej w rozumieniu niniejszej Umowy. 

 

 powinno być: 

 

 4) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia Siły 

wyższej (na przykład: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, 

epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, zaprzestania, wstrzymania produkcji oprogramowania przez 

producenta lub organy do tego upoważnione) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania 

siły wyższej nie  dłużej jednak niż o 90 dni. Jednocześnie strony oświadczają, iż zawierając niniejszą umowę są 

świadome sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz  z ryzykiem wystąpienia stanu epidemii 

COVID-19,  jak również oświadczają, że  termin wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę może ulec 

wydłużeniu wyłącznie o czas przerwy w jej wykonywaniu mającej bezpośredni związek ze stanem zagrożenia 

epidemicznego lub ze stanem  epidemii oraz w przypadku, gdy zakaz wykonywania umowy wynikać będzie z decyzji 

organu administracyjnego lub innego aktu prawnego wydanego w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub w 

związku  ze stanem  epidemii  COVID-19. W szczególności strony postanawiają, że poddanie Wykonawcy lub  

pracowników Wykonawcy kwarantannie lub izolacji wywołanej zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 nie stanowi siły wyższej w rozumieniu niniejszej Umowy. 

 

•  usunięcie w § 11 ust. 1 pkt 7) - Załącznik nr 6C 

 

 było: 

 

 7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamówionego sprzętu i oprogramowania wskazanego w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8C do SWZ (ograniczenie zamówienia w 

zakresie rzeczowym i ilościowym), a także związanej z tym zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w 

przypadku zmiany rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że wartość niezrealizowanej części 

przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

 

 

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający zamieszcza NOWE ZMIENIONE WZORY UMÓW – ZAŁĄCZNIK 6A, 

ZAŁĄCZNIK 6B, ZAŁĄCZNIK 6C 

 

 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty pod 

rygorem odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej treści SWZ 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze pismo ze zmianami, zgodnie z zapisami SWZ, zamieszcza na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal. 


