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                                                                                                           Jaworzno, dnia 24.09.2009 r. 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
 
 

Sprawa nr 31/2009/EEZP/AP 

 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Obsługę informatyczną na zasadzie outsourcingu 
informatycznych systemów dziedzinowych eksploatowanych w Południowym 
Koncernie Węglowym S.A.”. 

 
 
 

INFORMACJA  
O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę informatyczną  
na zasadzie outsourcingu informatycznych systemów dziedzinowych eksploatowanych  
w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”.  

 
Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  –  Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy: 

było: 

„Oferty Wykonawcy z dnia ……………………….. r.  -  dla części nr 1 zamówienia”.   
 
nowe brzmienie: 

„Oferty Wykonawcy z dnia ……………………….. r.  -  dla części nr 2 zamówienia”.   
 

2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  –  Załącznik nr 4 do SIWZ: 
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było: 

„Oferty Wykonawcy z dnia ……………………….. r.  -  dla części nr 2 zamówienia”.   
 
nowe brzmienie: 

„Oferty Wykonawcy z dnia ……………………….. r.  -  dla części nr 1 zamówienia”.   
 

3) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  –  Wykaz Załączników do SIWZ: 

było: 

Załącznik nr 3 – Projekt umowy (dot. części nr 1 zamówienia) 
Załącznik nr 4 – Projekt umowy (dot. części nr 2 zamówienia) 
 
nowe brzmienie: 

Załącznik nr 3 – Projekt umowy (dot. części nr 2 zamówienia) 
Załącznik nr 4 – Projekt umowy (dot. części nr 1 zamówienia) 
 

4) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia –  Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy - § 1 pkt 7: 

było: 

7.  System Produktywny – aplikacje FKX, STX, GMX oraz Nawigator wraz z niezbędną parametryzacją 
i modyfikacjami, bazą danych, systemem operacyjnym oraz wprowadzonymi danymi. 

nowe brzmienie: 

7.  System Produktywny – aplikacje FKX, STX, GMX oraz Nawigator wraz z niezbędną parametryzacją i 
modyfikacjami, bazą danych, systemem operacyjnym, wprowadzonymi danymi, infrastruktura 
sprzętową (serwery), infrastrukturą telekomunikacyjną (w części od serwerów do punktu styku z siecią 
lokalną Zamawiającego) – za działanie, których odpowiada Wykonawca. 

 

5) Zamawiający dodaje w Załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy – w § 1, pkt 20 – 23  
o treści:. 

20.  Krok dialogowy – oznacza zmianę jednego ekranu z polami dla wyświetlania i wprowadzania danych 
oraz wszelkimi elementami sterującymi na inny kolejny w logice działania systemu. Przy czym 
zmiana ta moŜe dotyczyć teŜ, tylko zmiany zawartości informacyjnej ekranu 

21.  Obejście – rozwiązanie alternatywne do opisanego w dokumentacji uŜytkownika pozwalające  
na osiągniecie identycznego wyniku. 

22.  Struktura uŜytkowników Systemu – zdefiniowane role i uprawnienia dla administratorów aplikacji  
i uŜytkowników końcowych aplikacji. 

23. Siła WyŜsza – wszelkie nieprzewidziane, niezaleŜne od Stron okoliczności uniemoŜliwiające 
wykonanie w całości lub części postanowienia Umowy, które powstały po zawarciu Umowy. 

 



                                                                                                                             3

6) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia –  Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy, § 2 pkt 6. 

 

było: 

6.    Na Ŝądanie Zamawiającego, dla umoŜliwienia przeprowadzenia audytu Zamawiającego (np. podczas 
badania rocznego sprawozdania finansowego) przez firmy zewnętrzne, Wykonawca umoŜliwi 
przeprowadzenie takiego audytu  w zakresie objętym umową.  

 

nowe brzmienie: 
6.    Na Ŝądanie Zamawiającego, dla umoŜliwienia przeprowadzenia audytu Zamawiającego (np. podczas 

badania rocznego sprawozdania finansowego) przez firmy zewnętrzne, Wykonawca umoŜliwi 
przeprowadzenie takiego audytu  w zakresie objętym umową. Koszty ponoszone przez Wykonawcę, 
w związku z oddelegowaniem pracowników Wykonawcy do obsługi audytu Zamawiającego będą 
rozliczane tak jak czynności wymienione w § 3 p 2. 

 

7) Zamawiający dodaje w Załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w § 2 pkt 7 o treści:. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP obowiązujących na terenie 
przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

 
 
8) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia –  Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w § 4 pkt 1: 

było: 

§ 4. 

1. Zobowiązania Wykonawcy. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest dobra współpraca  
z Zamawiającym mająca na celu jak najlepsze wypełnienie postanowień niniejszej Umowy,  
a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności i dostępności systemów Zamawiającego 
oraz wykonywania prac zgodnie z zakresem i parametrami określonym w § 3. 

 
nowe brzmienie: 

§ 4. 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest dobra współpraca z Zamawiającym mająca na celu jak 
najlepsze wypełnienie postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności zapewnienie 
bezpieczeństwa, wydajności i dostępności systemów Zamawiającego oraz wykonywania prac zgodnie 
z zakresem i parametrami określonym w § 3. 

 
 
9) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia –  Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w § 4 pkt 5: 

było: 

 
5.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, na jego Ŝądanie:  
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nowe brzmienie: 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, na jego Ŝądanie, w terminie 10 dni 
roboczych od daty przekazania Ŝądania: 

 
10) Zamawiający dodaje w Załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w § 6 pkt 5  

o treści: 

 
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane Siłą WyŜszą oraz szkody 

spowodowane przez Zamawiającego, a wynikłe z powodu: 

5.1. korzystania z danych z pominięciem oprogramowania aplikacyjnego, 

5.2. naruszenia spójności baz danych z pominięciem oprogramowania aplikacyjnego, 

5.3. eksploatacji oprogramowania i sprzętu (za który odpowiada Zamawiający) w sposób niezgodny  
z dokumentacją uŜytkownika, 

5.4. modyfikacji sprzętu lub oprogramowania wprowadzonych przez Zamawiającego, mającej wpływ 
na pracę systemów dziedzinowych administrowanych przez Wykonawcę, 

5.5. brak zgody Zamawiającego na wykonanie ulepszeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania systemów informatycznych, 

5.6. awarii lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. 

W przypadku wystąpienia sytuacji zagraŜającej bezpieczeństwu działania Zamawiającego z powodu 
niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy, Strony powołują niezwłocznie komisję w celu określenia 
przyczyn i oceny zagroŜenia oraz określenia i podjęcia wspólnie przez Strony działań naprawczych 
 
 
11) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia –  Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w § 10 pkt 2: 

było: 

2. Wszystkie planowane prace konserwacyjne i administracyjne wymagające zatrzymania Systemu 
Produktywnego są wcześniej uzgadniane ze Zleceniodawcą oraz wymagają akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia Okien Serwisowych – zgodnie  
z §3 pkt 1.2.11.2. Dopuszcza się moŜliwość uzgodnienia dodatkowych Okien Serwisowych o ile 
wymagać tego będzie charakter koniecznych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych 
i administracyjnych. Dla swej waŜności uzgodnienia takie muszą zawsze być dokonywane w formie 
pisemnej podpisanej przez Zamawiającego. 

nowe brzmienie: 

2. Wszystkie planowane prace konserwacyjne i administracyjne wymagające zatrzymania Systemu 
Produktywnego są wcześniej uzgadniane z Zamawiającym oraz wymagają akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia Okien Serwisowych – zgodnie  
z §3 pkt 1.2.11.2. Dopuszcza się moŜliwość uzgodnienia dodatkowych Okien Serwisowych o ile 
wymagać tego będzie charakter koniecznych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych 
i administracyjnych. Dla swej waŜności uzgodnienia takie muszą zawsze być dokonywane w formie 
pisemnej podpisanej przez Zamawiającego. 
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12) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia –  Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w § 10 pkt 9 i 10: 

było: 

9. W przypadku nie udostępnienia dokumentacji w terminach określonych w §3 pkt.3.2.9. Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1  
za kaŜde zdarzenie tego typu. 

10. W przypadku nie przekazania dokumentacji w terminie określonym w §3 pkt. 3.2.11. Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1  
za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

nowe brzmienie: 

9.  W przypadku nie udostępnienia dokumentacji w terminach określonych w §3 pkt.3.2.8. Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1  
za kaŜde zdarzenie tego typu. 

10.  W przypadku nie przekazania dokumentacji w terminie określonym w §3 pkt. 3.2.10. Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1  
za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

 

13) Zamawiający dodaje w Załączniku nr 4 do SIWZ w § 11 pkt 12 o treści:. 

12. Zamawiający jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przedstawienia go przez Wykonawcę lub do przekazania na piśmie zastrzeŜeń w takim samym 
terminie. W przypadku, gdy Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia 
protokołu odbioru przez Wykonawcę nie podpisze tego protokołu, ani nie zgłosi do niego uwag, 
usługi objęte protokołem uwaŜa się za odebrane przez Zamawiającego, a podpisany jednostronnie 
przez Wykonawcę protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury za usługi objęte tym 
protokołem. 

 

14) Zamawiający usuwa w projektach umów stanowiących Załączniki nr 3, 4 i 5 do SIWZ  
zapis o treści: 

Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania zadań opisanych w niniejszym paragrafie innej osobie 
fizycznej lub prawnej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
 
Załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy) zawierający dokonane zmiany stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego pisma. 
 
Termin oraz miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
 
 
 
  

 


