Katowice, dnia 05.10.2011 r.
PZ.271.13.66.2011.GZ

WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie
i utrzymanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz dostawę
profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie
i analizowanie ruchu (nr sprawy: ZP/PI/1/PZ/26/11).

Zawiadomienie o zmianie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

KZK GOP jako Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie w/w
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
1. Zmienia treść Załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
następujących paragrafach: §5 ust. 9.e., § 6 ust. 5.g, dodaje się nową treść ust. 5. h..,
dotychczasowa treść ust. 5.h. otrzymuje numer 5.i., § 7 ust. 1., § 7 ust. 9., § 8 ust. 3., § 10
ust.1.f., § 11 ust. 2., ust. 9 (wykreślony), ust. 11 (wykreślony), ust. 12 (wykreślony), ust.
17, dodano nową treść § 13, przez co następne paragrafy otrzymują kolejne numery.
W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający załącza nowy jednolity
wzór Załącznika nr 8 do SIWZ – Wzór umowy.
2. Ponadto zmienia się pkt 6.1.27. Załącznika nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zamiast:
Wykonawca wraz ze sporządzeniem i podpisaniem protokołu odbioru końcowego wdrożenia
Systemu SDIP przekaże do siedziby Zamawiającego, gdzie zostaną one zdeponowane w
sejfie niezaszyfrowane (niehaszowane) kody źródłowe z pełnym komentarzem autora (wraz z
kompilatorem i ustawieniami kompilatora), schematy baz danych, funkcjonalny opis tabel,
relacje, dozwolone parametry oraz inne niezbędne informacje do prawidłowego
funkcjonowania aplikacji SDIP. Wraz z kodami źródłowymi aplikacji SDIP Wykonawca
przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do nich.
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Powinno być:
Wykonawca zawrze umowę sejfową w banku na terenie Katowic na okres od dnia
podpisania Protokołu odbioru końcowego wdrożenia Systemu do dnia podpisania
Protokołu odbioru końcowego utrzymania Systemu, której przedmiotem będzie
zdeponowanie, w obecności przedstawicieli Zamawiającego, niezaszyfrowanych
(niehaszowanych) kodów źródłowych z pełnym komentarzem autora (wraz z
kompilatorem i ustawieniami kompilatora), schematów baz danych, funkcjonalnego
opisu tabel, relacji, dozwolonych parametrów oraz innych niezbędnych informacji do
prawidłowego funkcjonowania dostarczonego Oprogramowania użytkowego (aplikacji
SDIP).
3. Wykreśla się punkt 6.1.29 i 6.1.30 Załącznika nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
4. Zmienia się pkt 6.1.32. Załącznika nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zamiast:
Każdorazowa instalacja oprogramowania użytkowego będzie się odbywała w siedzibie
Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego po
wcześniejszym skompilowaniu kodu źródłowego, przekazanego przez Wykonawcę.
Kompilacja kodów źródłowych aplikacji SDIP (oprogramowania użytkowego) realizowana
będzie na serwerach Zamawiającego. Poprawna instalacja potwierdzona zostanie protokołem
odbioru.
Powinno być:
Każdorazowa instalacja oprogramowania użytkowego będzie się odbywała w siedzibie
Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego po
wcześniejszym skompilowaniu kodu źródłowego. Kompilacja kodów źródłowych
aplikacji SDIP (oprogramowania użytkowego) realizowana będzie na serwerach
Zamawiającego. Poprawna instalacja potwierdzona zostanie protokołem odbioru.
5. Zmienia się pkt 7.2.4. tiret 7 Załącznika nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zamiast:
dokona aktualizacji zdeponowanych w siedzibie Zamawiającego kodów źródłowych aplikacji
SDIP w terminie do 21 dni od dnia wprowadzenia zmian do kodów źródłowych aplikacji
SDIP,
Powinno być:
dokona aktualizacji zdeponowanych kodów źródłowych aplikacji SDIP w terminie do 21
dni od dnia wprowadzenia zmian do kodów źródłowych aplikacji SDIP,
6. Dodaje się pkt 7.2.4. tiret 8 Załącznika nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
jest zobowiązany do dokonania rocznie maksymalnie dwóch istotnych zmian
funkcjonalnych w Oprogramowaniu Systemu SDIP na żądanie Zamawiającego, w
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terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania, w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy,
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert w w/w postępowaniu.
W związku z tym w pkt pkt: 10.1., 12 .1., 13.3. i 13.5.:
ZAMIAST:
03.08.2011 r.
WINNO BYĆ :
12.10.2011 r. .

