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Gdańsk 18.10.2018 r. 

Do wszystkich Wykonawców 

Sprostowani 2 do SIWZ 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu 

udzielenia zamówienia publicznego 3/2018 na „Trzyletnią subskrypcję oprogramowania 

GIS wraz z usługą serwisową.” 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 

 

Dotyczy: uściślenia zapisu „Opis kryteriów” 

 

1. Na stronie 11 w SIWZ w rozdziale XIII „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie 

się kierował przy wyborze oferty pkt. 3 W kryterium usuwanie awarii punkty zostaną 

obliczone wg następujących zasad.” 

2. W załączniku 2 do SIWZ „ Wzór oferty” pkt. 2 „Oświadczam, że oferowany czas reakcji 

usuwania awarii wynosić będzie”  

3. W załączniku 7 do SIWZ w paragrafie 5 pkt. 5 „Usunięcie awarii nastąpi (zgodnie z 

ofertą Wykonawcy) w ciągu …………godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia”. 

Zamawiający ma na myśli:  

 

Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

„Usunięcie awarii nastąpi  w ciągu ………………. godzin  w dni robocze od momentu 

zgłoszenia awarii liczonych w dniach (tj. od pn. do pt. bez świąt ustawowo 

wolnych).” 

 

Dotyczy: uściślenia zapisów „awaria, błąd, usterka” 

  

W  Załączniku 7 do SIWZ w paragrafie 5 pkt 6 i 7.    

„Usunięcie błędu nastąpi w ciągu 16 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia”. 

„Usunięcie usterki nastąpi w ciągu 40 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia”. 

 

Zamawiający wpisując terminy kierował się definicją: 

 

Awaria – zakłócenie działania Oprogramowania uniemożliwiające realizowanie więcej niż 

jednej z jego części; ciąg jednocześnie występujących błędów mających ten sam wyżej 

opisany skutek; nie istnieje obejście zakłócenia.  
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Usterka – zakłócenie działania Oprogramowania, polegające na nienależytym działaniu/ 

nie działaniu jednej z funkcji; istnieje obejście zakłócenia powodujące znaczne nakłady 

pracy, zaś cały system funkcjonuje. 

Błąd – zakłócenie działania Oprogramowania, polegające na nienależytym działaniu jego 

części, nie ograniczające działania całego systemu; nie mające istotnego wpływu na 

zastosowanie Oprogramowania i nie będące Awarią lub Usterką. 

Jeżeli Wykonawca wykaże, że: awaria, usterka, błąd są to terminy tożsame w 

Przedmiocie umowy, wówczas Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, strona 16 SIWZ 

Rozdział XXV „Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej 

umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp w sytuacjach i na warunkach określonych we 

wzorze umowy”.  

 

 

Zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert 


