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Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach RPO WO 2007 – 2013 w ramach: 
Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo 
informacyjne 
Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, 
platformy e-usługi i bazy danych 

Umowa nr: RPOP.02.02.00-16-027/13-00 z dnia 01 października 2013 r.  

Nr projektu WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 

Nazwa projektu „Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach” 

 

        Opole, 2013-12-10 

Wojewódzki Specjalistyczny  

Zespół Neuropsychiatryczny  

im. św. Jadwigi  

ul. Wodociągowa 4 

45-221 Opole 

 

DAT/241/181/2013, P/31/2013 

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania 

P/31/2013 

 

Modyfikacja  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ) 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi działając na podstawie art. 38 ust 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907  

ze zm.), zwanej dalej PZP modyfikuje  treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  sporządzonej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr P/31/2013 pn.: Wprowadzenie e-usług w WSZN 

Opole i SWSNPC w Branicach.  

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę treści wzoru umowy na wykonanie pakietu 1,  

tj. Załącznika nr 22A i Załącznika nr 22B do SIWZ w następujący sposób: 

W treści Załącznika nr 22A do SIWZ jest: 

W § 1 ust. 1 jest: 
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Przedmiotem umowy  jest dostawa i wdrożeni oprogramowania aplikacyjnego w WSZN im. św. Jadwigi w ramach 
realizacji projektu pn.: ,,Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach”. 

Winno być: 

Przedmiotem umowy  jest dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w WSZN im. św. Jadwigi w 
ramach realizacji projektu pn.: ,,Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach”. 

W § 3 ust. 1 lit. a )  jest: 

a) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie 
poszczególnych etapów prac, zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym stanowiącym Załącznik nr ..   
do umowy, 

Winno być: 

a) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie 
poszczególnych etapów prac, zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym stanowiącym Załącznik nr 9 
do umowy, 

W § 7 ust. 1 lit. e.  jest: 

e. za opóźnienie terminu dokonania i udostępnienia korekt oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej 
wartości przedmiotu zamówienia.za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie 
określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ; 

Winno być: 

e. za opóźnienie terminu dokonania i udostępnienia korekt oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej 
wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie 
określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ; 

W § 7 ust. 1 lit. f.  jest: 

f. za opóźnienie terminu udostępnienia poprawek oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej wartości 
przedmiotu zamówienia.za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym w 
Załączniku nr 8 do SIWZ; 

Winno być: 

f. za opóźnienie terminu udostępnienia poprawek oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej wartości 
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym w 
Załączniku nr 8 do SIWZ; 

W § 7 ust. 1 lit. g.  jest: 

g. za opóźnienie terminu rozwiązania tymczasowego rozwiązującego problem błędu krytycznego 
oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej wartości przedmiotu zamówienia.za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od dnia następnego po terminie określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ; 

Winno być: 

g. za opóźnienie terminu rozwiązania tymczasowego rozwiązującego problem błędu krytycznego 
oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od dnia następnego po terminie określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ; 

W § 9 ust. 2  jest: 

Wykonawca udziela min  …(36 - .miesięcznej gwarancji) na oprogramowanie aplikacyjne, liczonej  
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte  
są w Załączniku nr … do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 
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Winno być: 

Wykonawca udziela min  …(36 - .miesięcznej gwarancji) na oprogramowanie aplikacyjne, liczonej  
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte  
są w Załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

W § 10 ust. 4  jest: 

Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania 
tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego w Załączniku nr …... 

Winno być: 

Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania 
tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego w Załączniku nr 24. 
 

W treści Załącznika nr 22B do SIWZ jest: 

W § 3 ust. 1 lit. a )  jest: 

b) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie 
poszczególnych etapów prac, zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym stanowiącym Załącznik nr ..   
do umowy, 

Winno być: 

b) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie 
poszczególnych etapów prac, zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym stanowiącym Załącznik nr 9 
do umowy, 

W § 6 ust. 1 jest: 

W zamian za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia  w placówce medycznej w SWSNPC  w Branicach, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …… zł netto plus obowiązujący podatek VAT, 
łącznie ……. zł brutto zgodnie z ustalonym harmonogramem (Załącznik nr …. do umowy). 

Winno być: 

W zamian za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia  w placówce medycznej w SWSNPC  w Branicach, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …… zł netto plus obowiązujący podatek VAT, 
łącznie ……. zł brutto zgodnie z ustalonym harmonogramem (Załącznik nr 9 do umowy). 

W § 7 ust. 1 lit. e.  jest: 

e. za opóźnienie terminu dokonania i udostępnienia korekt oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej 
wartości przedmiotu zamówienia.za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie 
określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ; 

Winno być: 

e. za opóźnienie terminu dokonania i udostępnienia korekt oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej 
wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie 
określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ; 

W § 7 ust. 1 lit. f.  jest: 

f. za opóźnienie terminu udostępnienia poprawek oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej wartości 
przedmiotu zamówienia.za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym w 
Załączniku nr 8 do SIWZ; 
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Winno być: 

f. za opóźnienie terminu udostępnienia poprawek oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej wartości 
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym w 
Załączniku nr 8 do SIWZ; 

W § 7 ust. 1 lit. g.  jest: 

g. za opóźnienie terminu rozwiązania tymczasowego rozwiązującego problem błędu krytycznego 
oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej wartości przedmiotu zamówienia.za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od dnia następnego po terminie określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ; 

Winno być: 

g. za opóźnienie terminu rozwiązania tymczasowego rozwiązującego problem błędu krytycznego 
oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od dnia następnego po terminie określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ; 

W § 9 ust. 2  jest: 

Wykonawca udziela min  …(36 - .miesięcznej gwarancji) na oprogramowanie aplikacyjne, liczonej  
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte  
są w Załączniku nr … do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

Winno być: 

Wykonawca udziela min  …(36 - .miesięcznej gwarancji) na oprogramowanie aplikacyjne, liczonej  
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte  
są w Załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

W § 10 ust. 4  jest: 

Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania 
tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego w Załączniku nr …... 

Winno być: 

Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania 
tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego w Załączniku nr 24. 
 

Z uwagi na konieczność modyfikacji wzorów umów  – Załącznik nr 22A i 22B do SIWZ,  Zamawiający zamieści  

je na swojej  stronie internetowej: www.wszn.opole.pl w BIP w zakładce Zamówienia Publiczne 2012 i 2013  

dla przedmiotowego postępowania w dniu dzisiejszym. Zmiany zapisów w ww. załącznikach zostały 

wyszczególnione w kolorze żółtym. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian : 
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Z up. Dyrektora Zespołu 

       Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 
       /lek. med. Anna Bieniasiewicz/ 
 

ROZDZIELNIK: 

1. BIP; 

2. A/A. 

http://www.wszn.opole.pl/

