
ZP–2380–237-55/2336/2018        Katowice, 20.08.2018 r.

Egz. poj.

INFORMACJA O MODYFIKACJI ZAPISÓW DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,  informuje  że  modyfikuje  zapisy  dokumentacji  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na  „Zakup Platformy Programowej i Infrastruktury Serwerowej wraz z wdrożeniem na
potrzeby e-usług w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego - śląska
policja bliżej społeczeństwa” w zakresie:

Miejsce w którym dokonano
modyfikacji zapisów

Treść zapisów przed modyfikacją Treść zapisów po modyfikacji

§ 4 ust. 3 załącznika 2a do SIWZ – 
umowa Infrastruktura Serwerowa

3.  Umowa  zostanie  uznana  za
zakończoną po podpisaniu bez uwag
i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego
Protokołu Odbioru.

3.  Umowa  zostanie  uznana  za
zakończoną po podpisaniu bez uwag
i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego
Protokołu  Odbioru  Końcowego
Infrastruktury Serwerowej.

§ 11 ust. 7 załącznika 2a do SIWZ – 
umowa Infrastruktura Serwerowa

Załącznik  nr  5  –  Formularz
Zgłoszenia Serwisowego.

Załącznik  nr  5  –  Formularz
Zgłoszenia  Serwisowego
Infrastruktury Serwerowej.

§ 3 ust. 1 załącznika 2b do SIWZ – 
umowa Platforma Programowa

1. Przedmiotem umowy jest  „Zakup
Platformy  Programowej
i Infrastruktury  Serwerowej  wraz
z wdrożeniem na  potrzeby  e-usług
w ramach  projektu  Cyfrowe
Obserwatorium  Bezpieczeństwa
województwa  śląskiego  -  śląska
policja  bliżej  społeczeństwa"
w ramach  Zadania  nr  2  -  Platforma
Programowa, zgodnie z Załącznikiem
nr  1  do  umowy  -  „Formularz
ofertowy”  oraz  pkt.  V.1  i  V.2
Załącznika  nr  2  do umowy -  „Opis
Przedmiotu Zamówienia”.

1.  Przedmiotem umowy jest  „Zakup
Platformy  Programowej
i Infrastruktury  Serwerowej  wraz
z wdrożeniem na  potrzeby  e-usług
w ramach  projektu  Cyfrowe
Obserwatorium  Bezpieczeństwa
województwa  śląskiego  -  śląska
policja  bliżej  społeczeństwa"
w ramach  Zadania  nr  2  -  Platforma
Programowa, zgodnie z Załącznikiem
nr  1  do  umowy  -  „Formularz
ofertowy”  oraz  pkt.  IV  Załącznika
nr 2 do umowy -  „Opis  Przedmiotu
Zamówienia”.

§ 3 ust. 6 załącznika 2b do SIWZ – 
umowa Platforma Programowa

6.  Zamawiający  wymaga  aby
Wykonawca  na  dostarczony
przedmiot  zamówienia  we
wszystkich  pozycjach
wyszczególnionych  w  opisie
przedmiotu  zamówienia  (załącznik
nr 2 do Umowy) udzielił gwarancji

6.  Zamawiający  wymaga  aby
Wykonawca  na  dostarczony
przedmiot  zamówienia  we
wszystkich  pozycjach
wyszczególnionych  w  opisie
przedmiotu  zamówienia  (załącznik
nr 2 do Umowy) udzielił gwarancji
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na  okres  60  miesięcy  od  daty
podpisania  Protokołu  Odbioru
Końcowego.

i serwisu gwarancyjnego na okres 60
miesięcy  od  daty  podpisania
Protokołu  Odbioru  Końcowego
Platformy Programowej.

§ 11 ust. 7 załącznika 2b do SIWZ –
umowa Platforma Programowa

Załącznik  nr  5  –  Formularz
Zgłoszenia Serwisowego.

Załącznik  nr  5  –  Formularz
Zgłoszenia  Serwisowego  Platformy
Programowej.

Załącznik nr 3 do umowy Platforma 
Programowa

–
Dodano punkty 12 – 18 w rozdziale 
(części) I. Serwis Gwarancyjny

Zmodyfikowane  dokumenty  tj.:  wzór  umowy  Infrastruktura  Serwerowa,  wzór  umowy  Platforma
Programowa oraz załącznik nr 3 do umowy Platforma Programowa – gwarancja i serwis gwarancyjny Platformy
Programowej stanowią załączniki do niniejszego pisma.

wyk. w 1 egz. M.K.
zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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