Szczecin, dnia 14 listopada 2018 r.
Nr pisma IMS-NM/136/2018
Znak sprawy: IMS/2/2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Strona | 1
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz
z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich
oraz infrastruktury towarzyszącej”

I.

Zamawiający, na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1759) – zwanej dalej „ustawą”, dokonują modyfikacji
specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”, w sposób następujący:

1. ZMIENIAJĄ TREŚĆ SIWZ, w ten sposób, że w wykazie załączników (na stronie 2 SIWZ) po załączniku nr
4b, dodaje się załącznik nr 5 „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”.
2. ZMIENIAJĄ ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ – WZÓR UMOWY, w ten sposób, że:
1) w § 4 prostują błąd w oznaczeniu drugiego ustępu, któremu nadano numer „1”, wprowadzając w
jego miejsce prawidłowy numer „2”;
2) w § 5:
a) ust. 5 zdanie pierwsze, skreślają słowo „ewentualnego”;
b) ust. 15, sformułowanie: „nie krótszym niż 7 (siedem) dni” zastępują sformułowaniem:
„nie krótszym niż 14 (czternaście) dni”;
3) w § 6 ust. 5 zdanie drugie, po sformułowaniu „na podstawie niniejszej Umowy” dodają „.”
(kropka). Dotychczasowa część zdania występująca po ww. sformułowaniu, stanowi zdanie
trzecie;
4) w § 10:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Uzgodnienia, o których mowa w ust. 5 dokonywane będą
w formie pisemnej lub w trakcie Rad Technicznych lub Rad Budowy w terminie 21
(dwudziestu jeden) dni od daty przedstawienia rozwiązania lub materiałów do
uzgodnienia i przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów i informacji
niezbędnych do zajęcia stanowiska przez Zamawiającego.”
b) ust. 15 zdanie drugie, sformułowanie „Inspektorowi Nadzoru” zastępują
sformułowaniem „Koordynatorowi Inspektorów Nadzoru”;
5) w § 12:
a) ust. 4 zdanie pierwsze, po słowie „Boiska” dodają słowo „tymczasowego”;

6)
7)

8)
9)

b) ust. 15 sformułowanie: „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie”
zastępują skrótem „MOSRiR”;
w § 13 ust. 2 pkt 58 po słowie „osób” dodają „)” (nawias zamykający);
w § 14:
a) ust. 3, po zdaniu pierwszym, dodaje się zdanie drugie o następującej treści:
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„Zamawiający ustosunkuje się do treści złożonego wniosku w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę, o ile spełnione zostaną warunki
opisane w ust. 4 i 5 poniżej.”;
b) ust. 8 sformułowanie „certyfikowanego sprzętu” zastępują sformułowaniem
„certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji”;
w § 15 ust. 15 po słowie „istniejące” dodają słowo „według stanu na”;
w § 19:
a) ust. 14 otrzymuje brzmienie: „1. W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu, urządzeń i systemów wraz
z oprogramowaniem niezbędnym do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem oraz
opisanego w PFU. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć/przenieść
na Zamawiającego:
1)
legalnie pozyskane przez Wykonawcę licencje typu FLOSS (free libre/open source
software) udzielone przez producenta oprogramowania, upoważniające
Zamawiającego niewyłącznego oraz bez możliwości wypowiedzenia licencji
przez licencjodawcę przez okres co najmniej 10 (dziesięć) lat od daty odbioru
końcowego, korzystania z oprogramowania oraz dokonywania – bez
konieczności uzyskania dodatkowych zgód autorów, producenta
oprogramowania lub innych podmiotów – czynności wskazanych w art. 75
ustawy, o jakiej mowa w ust. 1;
2)
legalnie pozyskane przez Wykonawcę licencje na oprogramowanie gotowe (np.
licencje typu BOX, OEM) udzielone przez producenta oprogramowania,
upoważniające Zamawiającego do niewyłącznego oraz bez możliwości
wypowiedzenia licencji przez licencjodawcę przez okres co najmniej 10 (dziesięć)
lat od daty odbioru końcowego, korzystania z oprogramowania oraz
dokonywania – bez konieczności uzyskania dodatkowych zgód autorów,
producenta oprogramowania lub innych podmiotów – czynności wskazanych w
art. 75 ustawy, o jakiej mowa w ust. 1;
3)
autorskie prawa majątkowe do oprogramowania dedykowanego, stworzonego
przez Wykonawcę (lub podmioty działające na jego zlecenie) w związku z
realizacją przedmiotu Umowy lub licencję na ww. oprogramowanie,
obowiązującą przez cały okres trwania majątkowych praw autorskich do
oprogramowania, upoważniającą Zamawiającego do niewyłącznego oraz bez
możliwości wypowiedzenia licencji przez licencjodawcę przez okres co najmniej
10 (dziesięć) lat od daty odbioru końcowego korzystania z oprogramowania oraz
dokonywania czynności wskazanych w art. 75 ustawy, o jakiej mowa w ust. 1.

Do przeniesienia praw autorskich do oprogramowania, o którym mowa w pkt 3 powyżej
stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4-9 oraz ust. 12-13. Wykonawca zobowiązuje
się do dostarczenia Zamawiającemu wraz z oprogramowaniem także kodów źródłowych
oraz kodów konfiguracji oprogramowania wraz z niezbędną dokumentacją, w stosunku do
których następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich.
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Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia/dostarczenia licencji oraz/lub przeniesienia
majątkowych praw autorskich do oprogramowania, o których mowa w pkt 1-3 w zakresie
i na polach eksploatacji obejmujących prawo do:
a) wykorzystania do realizacji zadań przez Zamawiającego bez jakichkolwiek ograniczeń
w ramach wszystkich funkcjonalności i w dowolny sposób oraz poprzez
nieograniczoną liczbę użytkowników i osób (w tym osób spoza organizacji
Zamawiającego, w szczególności operatora, zarządcę obiektu, dzierżawców,
najemców, użytkowników, itp.), w tym instalowania, deinstalowania w ramach
wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób w liczbie stanowisk wskazanej w PFU,
a jeżeli PFU nie określa takiej liczby – w dowolnej liczbie kopii/stanowisk/serwerów,
przez dowolną liczbę użytkowników i osób spoza organizacji Zamawiającego,
b) rozpowszechniania poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, nadanie, reemitowanie, a także do publiczne udostępnienia w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
c) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera wraz z prawem do wykonywania
modyfikacji,
d) odtwarzania, utrwalania, wprowadzania, przekazywania, przechowywania,
wyświetlania, stosowania,
e) sporządzania kopii zapasowych nośników instalacyjnych i nośników z
zainstalowanym oprogramowaniem,
f) trwałego i czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, wszystkimi znanymi w
chwili udzielenia licencji lub przeniesienia majątkowych praw autorskich technikami,
w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
g) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakiekolwiek inne
zmiany w tym uzupełnienia, skracanie, przeróbki, opracowywanie nowych wersji
oprogramowania, z zachowaniem wszystkich określonych w lit. a-h pól eksploatacji
na części zmienione w ww. sposób,
h) rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, w tym: użyczenia lub najmu
egzemplarzy oprogramowania lub ich kopii.
Niezależnie od podstawy dysponowania oprogramowaniem przez Zamawiającego
(licencja, przeniesienie majątkowych praw autorskich), Wykonawca oświadcza i
gwarantuje, że:
− Wykonawca lub inne osoby, uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do
elementów autorskich nie będą w żaden sposób wykonywały przysługujących im
praw, w szczególności Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Zamawiający może

−

−

−

−

korzystać z oprogramowania oraz jego elementów w zakresie wskazanym w Umowie,
bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód autorów, ponoszenia jakichkolwiek
dodatkowych opłat oraz wskazywania autorstwa twórców.
Wykonane przez niego prace, w tym dostarczone oprogramowanie, materiały,
dokumentacja i informacje, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
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zwłaszcza przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i
prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie
ponosi i nie będzie ponosił odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w
związku z opracowaniem oprogramowania. Cała odpowiedzialność w powyższym
zakresie spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku braku, utraty lub ograniczenia praw Wykonawcy w odniesieniu do
elementów autorskich powodujących brak, utratę lub ograniczenie prawa
Zamawiającego do elementów autorskich oprogramowania, w całości lub w
jakimkolwiek zakresie, Wykonawca na własny koszt nabędzie takie prawo na rzecz
Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego, zmodyfikuje lub wymieni części
elementów autorskich naruszających prawa osób trzecich w terminie wskazanym
przez Zamawiającego; modyfikacja lub wymiana nie może zaszkodzić
funkcjonowaniu oprogramowania, ani nie zmniejszyć jego funkcjonalności.
Oprogramowanie nie będzie zawierało żadnych ograniczeń, które polegają na tym,
że oprogramowanie może być używane wyłącznie z innym oprogramowaniem lub
może być wdrażane, serwisowane, utrzymywane itp. wyłącznie przez określony
podmiot lub grupę podmiotów.
Zamawiający nie utraci – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – praw
niezbędnych do pełnego i nieograniczonego korzystania z takiego oprogramowania
lub jego części (funkcjonalności) zgodnie z Umową przez cały okres obowiązywania
umowy licencyjnej, a w przypadku gdyby takie zdarzenie miało miejsce Wykonawca
w ramach Wynagrodzenia dostarczy i wdroży na własny koszt, tj. bez dodatkowego
wynagrodzenia i w terminie wskazanym przez Zamawiającego zamienne
oprogramowanie oraz nabędzie i przeniesie na Zamawiającego bez dodatkowego
wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie do oprogramowania zamiennego na
polach eksploatacji wskazanych w lit. a-h powyżej.”

b) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„Strony zgodnie postanawiają, iż uprawnienia przysługujące Zamawiającemu na
podstawie ust. 14 i nast. mają na celu zapewnienie Zamawiającemu nieograniczonego
korzystania z oprogramowania na potrzeby własne, w tym szczególności korzystania z
obiektów objętych przedmiotem Umowy oraz rozwijania oprogramowania bez udziału
Wykonawcy, w szczególności powierzenie innemu niż Wykonawca podmiotowi
modyfikacji/zmian w oprogramowaniu. Licencje, o których mowa w ust. 14 pkt 1 i 2 będą
ponadto uprawniały do korzystania z oprogramowania i jego kopiowania bez ograniczeń
terytorialnych przez Zamawiającego, podmiot świadczący usługi informatyczne na rzecz

Zamawiającego oraz użytkowników zewnętrznych (operatora, podmiot zarządzający,
dzierżawcę, najemcę).”
10) w § 23:
a) ust. 1:
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- pkt 7,8 i 10 wskazaną w nich kwotę „5.000,00 (pięć tysięcy złotych)” zastępuje się
kwotą „2.000,00 (dwa tysiące złotych)”;
- pkt 11 wskazaną w nim kwotę „4.000,00 (cztery tysiące złotych)” zastępuje się kwotą
„2.000,00 (dwa tysiące złotych)”;
- skreśla się punkt 23;
- pkt 27 wskazaną w nim stawkę „0,01% (jedna setna procenta)” zastępuje się stawką
„0,001% (jedna tysięczna procenta)”;
b) ust. 4 słowo „Zamawiający” zastępują zwrotem „Strony Umowy”;
c) ust. 8 zwrot „30% (trzydzieści procent)” zastępują zwrotem „20% (dwadzieścia
procent)”;
11) w § 25:
a) zmieniają oznaczenia ustępów numer 22 i 23, nadając im odpowiednio oznaczenia
numer „17” i „18”;
b) ust. 18 (dotychczasowy ust. 23) pkt 2 zdanie drugie, sformułowanie „Kamieni
Milowych” zastępują sformułowaniem „Kamienia Milowego”;
12) w zestawieniu załączników do umowy, oznaczeniu załącznika nr 3 nadają brzmienie „Instrukcja
sporządzania i zalecenia dotyczące zawartości operatu kolaudacyjnego (§ 13 ust. 2 pkt 51 Umowy)
– załącznik nr 4a_5 do siwz”.
3. ZMIENIAJĄ ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ – WZÓR UMOWY, w ten sposób, że:
1) w § 5 ust. 15, sformułowanie: „nie krótszym niż 7 (siedem) dni” zastępują sformułowaniem: „nie
krótszym niż 14 (czternaście) dni”.
2) w § 6 ust. 5 zdanie drugie, po sformułowaniu „na podstawie niniejszej Umowy” dodają „.”
(kropka). Dotychczasowa część zdania występująca po ww. sformułowaniu, stanowi zdanie
trzecie;
3) w § 8 ust. 9 po dodaje się zdanie trzecie o następującej treści: „Dokumenty, o jakich mowa w
zdaniu pierwszym, mogą być składane w poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez
Wykonawcę, kopii.”
4) w § 12:
a) ust. 4 zdanie pierwsze, po słowie „Boiska” dodają słowo „tymczasowego”;
b) ust. 15 sformułowanie: „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w
Szczecinie” zastępują skrótem „MOSRiR”;
5) w § 13 ust. 2 pkt 56, po słowie „osób”, dodają „)” (nawias zamykający);
6) w § 14:

a) ust. 3, po zdaniu pierwszym, dodają zdanie drugie o następującej treści:
„Zamawiający ustosunkuje się do treści złożonego wniosku w terminie 14
(czternastu) dni od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę, o ile spełnione
zostaną warunki opisane w ust. 4 i 5 poniżej.”;
b) ust. 8 sformułowanie „certyfikowanego sprzętu” zastępują sformułowaniem
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„certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji”;
7) w § 15 ust. 15 po słowie „istniejące” dodają słowo „według stanu na”;
8) w § 19:
a) ust. 14 otrzymuje brzmienie: „1. W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu, urządzeń i systemów wraz
z oprogramowaniem niezbędnym do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem oraz
opisanego w PFU. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć/przenieść
na Zamawiającego:
1)
legalnie pozyskane przez Wykonawcę licencje typu FLOSS (free libre/open source
software) udzielone przez producenta oprogramowania, upoważniające
Zamawiającego niewyłącznego oraz bez możliwości wypowiedzenia licencji
przez licencjodawcę przez okres co najmniej 10 (dziesięć) lat od daty odbioru
końcowego, korzystania z oprogramowania oraz dokonywania – bez
konieczności uzyskania dodatkowych zgód autorów, producenta
oprogramowania lub innych podmiotów – czynności wskazanych w art. 75
ustawy, o jakiej mowa w ust. 1;
2)
legalnie pozyskane przez Wykonawcę licencje na oprogramowanie gotowe (np.
licencje typu BOX, OEM) udzielone przez producenta oprogramowania,
upoważniające Zamawiającego do niewyłącznego oraz bez możliwości
wypowiedzenia licencji przez licencjodawcę przez okres co najmniej 10 (dziesięć)
lat od daty odbioru końcowego, korzystania z oprogramowania oraz
dokonywania – bez konieczności uzyskania dodatkowych zgód autorów,
producenta oprogramowania lub innych podmiotów – czynności wskazanych w
art. 75 ustawy, o jakiej mowa w ust. 1;
3)
autorskie prawa majątkowe do oprogramowania dedykowanego, stworzonego
przez Wykonawcę (lub podmioty działające na jego zlecenie) w związku z
realizacją przedmiotu Umowy lub licencję na ww. oprogramowanie,
obowiązującą przez cały okres trwania majątkowych praw autorskich do
oprogramowania, upoważniającą Zamawiającego do niewyłącznego oraz bez
możliwości wypowiedzenia licencji przez licencjodawcę przez okres co najmniej
10 (dziesięć) lat od daty odbioru końcowego korzystania z oprogramowania oraz
dokonywania czynności wskazanych w art. 75 ustawy, o jakiej mowa w ust. 1.
Do przeniesienia praw autorskich do oprogramowania, o którym mowa w pkt 3 powyżej
stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4-9 oraz ust. 12-13. Wykonawca zobowiązuje
się do dostarczenia Zamawiającemu wraz z oprogramowaniem także kodów źródłowych

oraz kodów konfiguracji oprogramowania wraz z niezbędną dokumentacją, w stosunku do
których następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia/dostarczenia licencji oraz/lub przeniesienia
majątkowych praw autorskich do oprogramowania, o których mowa w pkt 1-3 w zakresie
i na polach eksploatacji obejmujących prawo do:
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a) wykorzystania do realizacji zadań przez Zamawiającego bez jakichkolwiek ograniczeń
w ramach wszystkich funkcjonalności i w dowolny sposób oraz poprzez
nieograniczoną liczbę użytkowników i osób (w tym osób spoza organizacji
Zamawiającego, w szczególności operatora, zarządcę obiektu, dzierżawców,
najemców, użytkowników, itp.), w tym instalowania, deinstalowania w ramach
wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób w liczbie stanowisk wskazanej w PFU,
a jeżeli PFU nie określa takiej liczby – w dowolnej liczbie kopii/stanowisk/serwerów,
przez dowolną liczbę użytkowników i osób spoza organizacji Zamawiającego,
b) rozpowszechniania poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, nadanie, reemitowanie, a także do publiczne udostępnienia w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
c) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera wraz z prawem do wykonywania
modyfikacji,
d) odtwarzania, utrwalania, wprowadzania, przekazywania, przechowywania,
wyświetlania, stosowania,
e) sporządzania kopii zapasowych nośników instalacyjnych i nośników z
zainstalowanym oprogramowaniem,
f) trwałego i czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, wszystkimi znanymi w
chwili udzielenia licencji lub przeniesienia majątkowych praw autorskich technikami,
w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
g) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakiekolwiek inne
zmiany w tym uzupełnienia, skracanie, przeróbki, opracowywanie nowych wersji
oprogramowania, z zachowaniem wszystkich określonych w lit. a-h pól eksploatacji
na części zmienione w ww. sposób,
h) rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, w tym: użyczenia lub najmu
egzemplarzy oprogramowania lub ich kopii.
Niezależnie od podstawy dysponowania oprogramowaniem przez Zamawiającego
(licencja, przeniesienie majątkowych praw autorskich), Wykonawca oświadcza i
gwarantuje, że:
− Wykonawca lub inne osoby, uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do
elementów autorskich nie będą w żaden sposób wykonywały przysługujących im
praw, w szczególności Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Zamawiający może
korzystać z oprogramowania oraz jego elementów w zakresie wskazanym w Umowie,
bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód autorów, ponoszenia jakichkolwiek
dodatkowych opłat oraz wskazywania autorstwa twórców.

−

Wykonane przez niego prace, w tym dostarczone oprogramowanie, materiały,
dokumentacja i informacje, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
zwłaszcza przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i
prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie
ponosi i nie będzie ponosił odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w
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związku z opracowaniem oprogramowania. Cała odpowiedzialność w powyższym
zakresie spoczywa na Wykonawcy.
− W przypadku braku, utraty lub ograniczenia praw Wykonawcy w odniesieniu do
elementów autorskich powodujących brak, utratę lub ograniczenie prawa
Zamawiającego do elementów autorskich oprogramowania, w całości lub w
jakimkolwiek zakresie, Wykonawca na własny koszt nabędzie takie prawo na rzecz
Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego, zmodyfikuje lub wymieni części
elementów autorskich naruszających prawa osób trzecich w terminie wskazanym
przez Zamawiającego; modyfikacja lub wymiana nie może zaszkodzić
funkcjonowaniu oprogramowania, ani nie zmniejszyć jego funkcjonalności.
− Oprogramowanie nie będzie zawierało żadnych ograniczeń, które polegają na tym,
że oprogramowanie może być używane wyłącznie z innym oprogramowaniem lub
może być wdrażane, serwisowane, utrzymywane itp. wyłącznie przez określony
podmiot lub grupę podmiotów.
− Zamawiający nie utraci – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – praw
niezbędnych do pełnego i nieograniczonego korzystania z takiego oprogramowania
lub jego części (funkcjonalności) zgodnie z Umową przez cały okres obowiązywania
umowy licencyjnej, a w przypadku gdyby takie zdarzenie miało miejsce Wykonawca
w ramach Wynagrodzenia dostarczy i wdroży na własny koszt, tj. bez dodatkowego
wynagrodzenia i w terminie wskazanym przez Zamawiającego zamienne
oprogramowanie oraz nabędzie i przeniesie na Zamawiającego bez dodatkowego
wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie do oprogramowania zamiennego na
polach eksploatacji wskazanych w lit. a-h powyżej.”
b) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„Strony zgodnie postanawiają, iż uprawnienia przysługujące Zamawiającemu na podstawie
ust. 14 i nast. mają na celu zapewnienie Zamawiającemu nieograniczonego korzystania z
oprogramowania na potrzeby własne, w tym szczególności korzystania z obiektów objętych
przedmiotem Umowy oraz rozwijania oprogramowania bez udziału Wykonawcy, w
szczególności powierzenie innemu niż Wykonawca podmiotowi modyfikacji/zmian w
oprogramowaniu. Licencje, o których mowa w ust. 14 pkt 1 i 2 będą ponadto uprawniały do
korzystania z oprogramowania i jego kopiowania bez ograniczeń terytorialnych przez
Zamawiającego, podmiot świadczący usługi informatyczne na rzecz Zamawiającego oraz
użytkowników zewnętrznych (operatora, podmiot zarządzający, dzierżawcę, najemcę).”
9) w § 23 ust. 1:
a) skreśla się punkt 22;

b) pkt 26 wskazaną w nim stawkę „0,01% (jedna setna procenta)” zastępują stawką
„0,001% (jedna tysięczna procenta)”;
10) w § 25:
a. zmieniają oznaczenia ustępów numer 28 i 29, nadając im odpowiednio oznaczenia
numer „16” i „17”;
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b. występujące w ust. 17 (dotychczasowy ust. 29) pkt 1 i 2, sformułowanie „Kamieni
Milowych” zastępują sformułowaniem „Kamienia Milowego”;
11) w zestawieniu załączników do umowy, oznaczeniu załącznika nr 3 nadają brzmienie: „Instrukcja
sporządzania i zalecenia dotyczące zawartości operatu kolaudacyjnego (§ 13 ust. 2 pkt 49
Umowy) - załącznik nr 4a_5 do siwz”.

4. ZMIENIAJĄ ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ – PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WRAZ Z
ZAŁĄCZNIKAMI (PFU), w ten sposób, że:
1) Katalog stanowiący Część I – Opisową PFU, zastępują katalogiem „Część I – Opisowa
aktualizacja”;
2) Katalog stanowiący treść Załącznika nr 4a 1 – DWZ, zastępują katalogiem „Załącznik nr 4a 1 –
DWZ Aktualizacja”;
3) Katalog stanowiący treść Załącznika nr 4a 5 – Operat kolaudacyjny, zastępują katalogiem
„Załącznik nr 4a 5 – Operat Kolaudacyjny Aktualizacja”;
4) W części III - Informacyjnej (katalog nr 12 „PROJ.BUD.STAD.”, folder „2018.01.29 poprawiony”
TOM Ia „PROJ.ZAGOSP.TER.”), folder 9 „Zestawienie zalaczników po poprawkach” zmieniają
treść Załącznika nr 17 zastępując dokument stanowiący jego dotychczasową treść, oznaczony
jako „Z17 WARUNKI WO.pdf”, nowym dokumentem, oznaczonym nazwą „Z17 WARUNKI WO
aktualizacja.pdf”;

II.

Jednocześnie na podstawie przepisu art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1759), Zamawiający dokonują zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu publicznym, opublikowanym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
(Dz.U. S) dnia 3 lipca 2018 r., zgodnie z formą i procedurami przewidzianymi w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa.
W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją SIWZ, Zamawiający - zgodnie z
przepisem art. 12a ustawy, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do przygotowania
ofert, przedłużają termin składania ofert do dnia 17 grudnia 2018 r. W związku z tym nowy termin
składania ofert upływa dnia 17 grudnia 2018r. o godz. 12:00. Termin otwarcia ofert ustala się na
dzień 17 grudnia 2018r., godzina 12:15 (sala konferencyjna w siedzibie spółki Inwestycje Miejskie
Stadion Sp. z o.o. przy ul. Twardowskiego 8 w Szczecinie).

W związku z tym Zamawiający zmieniają nadto treść SIWZ w ten sposób, że:
5. W ROZDZIALE I (FORMA OFERTY) PKT 12 sformułowanie „nie otwierać przed 26 listopada 2018 r.,
godz. 12:15” zastępują sformułowaniem „nie otwierać przed 17 grudnia 2018 r., godz. 12:15”.
6. W ROZDZIALE XI (SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT):
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1) w pkt 1 sformułowanie „w terminie do dnia 26 listopada 2018r. do godz. 12:00”, zastępują
sformułowaniem „w terminie do dnia 17 grudnia 2018r. do godz. 12:00”,
2) w pkt 5 sformułowanie „odbędzie się w dn. 26 listopada 2018 r., o godz. 12:15”, zastępują
sformułowaniem „odbędzie się w dn. 17 grudnia 2018 r., o godz. 12:15”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

