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Informacja o zmianie treści SIWZ; 

Zmawiający dokonuje doprecyzowania postanowień SIWZ w zakresie wzoru umowy (Załącznik nr 4 do 
SIWZ) w następującym zakresie: 

 

W §1 ust 1 pkt 1) po słowach „wraz ze świadczeniem usług” dodaje się zapis „wdrożenia systemu, 
usług”. Po zmianach zapis otrzymuje brzmienie: 

„ 1) W ramach Części zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - Zakup Systemu Cyfrowej Centrali 

Telefonicznej PBX VoIP z wdrożeniem - dostawa na rzecz Zamawiającego systemu Cyfrowej 
Centrali Telefonicznej VoIP, wraz ze świadczeniem usług wdrożenia systemu, usług  wsparcia 
(powdrożeniowej asysty technicznej), przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz udzieleniem 
gwarancji, zgodnie z zakresem Załącznika nr 1 do Umowy;” 

W §1 po ustępie siódmym dodaje się zapisy ust8. – ust. 10 -wraz z zastrzeżeniem, iż wprowadzone 
zapisy dotyczą zadanie nr 1.  

8. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do dokumentacji stworzonej przez Wykonawcę w wyniku wykonania 
Przedmiotu Umowy, zwanej dalej „Dokumentacją”, w tym w szczególności do dokumentacji 
technicznej oraz eksploatacyjnej. Przeniesienie praw obejmuje następujące pola eksploatacji: 

8.1.1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie takiej Dokumentacji 
dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis 
na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku 
pamięci; 

8.1.2. obrót Dokumentacją, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem 
Dokumentacji, a także rozpowszechnianie Dokumentacji w inny sposób, w tym jej publiczne 
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

9. Przeniesienie praw obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego prawa zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Dokumentacji (lub jej 
poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich 
opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

10. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw do Dokumentacji, o których mowa 
powyżej, nastąpi z chwilą jej wydania Zamawiającemu. Z tą chwilą Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, własność wydanych 



Zamawiającemu nośników, na których została utrwalona Dokumentacja (lub jej poszczególne 
elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu.1 

 

W § 4 ust. 3 wyrażenie „ lub oprogramowania” zmienia się na „wykonanych usług” 

Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:  

„ 3. Rozliczenie dostaw zostanie dokonane w oparciu o ilość faktycznie dostarczonego sprzętu i 
oprogramowania lub wykonanych usług, przy uwzględnieniu ceny jednostkowych określonych dla 
Przedmiotu Umowy a wskazanych Załączniku nr 2 do Umowy (w części odpowiadającej załącznikom 
nr 6.1-6.2 do SIWZ – Formularze Cenowe dla poszczególnych zadań).” 

 

Na końcu §5 ust. 1 dodaje się zdanie „ Okresy gwarancji będą określone w dokumentach 

gwarancyjnych, które zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę.”, 

Po zmianie §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie  

„ 1. Wykonawca udziela gwarancji niezawodnego działania na dostarczony w ramach  Przedmiotu 
Umowy sprzęt na okres co najmniej 24 miesięcy a na dostarczone w ramach Przedmiotu Umowy  
oprogramowanie na okres co najmniej 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru odpowiedniej części Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Okresy gwarancji będą 
określone w dokumentach gwarancyjnych, które zostaną przekazane Zamawiającemu przez 
Wykonawcę.” 

 

W § 7 ust. 1 pkt 1) ogranicz się wysokość kar za opóźnienie w zakresie żądania kary w podwójnej 
wysokości.  

Po zmianach §7 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„ 1) opóźnienie w dostarczeniu Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy –  
1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust 1 Umowy z tytułu realizacji Zadania, 
którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia;” 

 

Zmieniony plik – Załącznik 4 do SIWZ -wzór umowy zamieszcza się na stronie Zamawiającego wraz z 
niniejszymi odpowiedziami.  

         Z poważaniem  

                                                           
1 Ust. 8 - 10 dotyczy Zadania nr 1 


