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Do wszystkich Wykonawców 
 
 
dotyczy: zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia w ppostępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i wdrożenie 
systemu finansowo – księgowego i kadrowo-płacowego na potrzeby GOPR 
 

Działając w oparciu o  art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 7  ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 , 
zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, iż w wyniku wyjaśnień do treści 
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), dokonano poprawek w § 6 ust. 4 projektu 
umowy, stanowiącej  zał. nr 5 do swz. 

§ 6 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
„4. Naprawy gwarancyjne odbywać się będą na poniższych zasadach i w określonych 
terminach:  usuwanie awarii i usterek w oprogramowaniu 
1) błąd krytyczny (awaria) – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania systemu, 
wynikających z przyczyn , za które odpowiada Wykonawca 
- dostęp zdalny (pierwszorzędnie)- czas reakcji: maksymalnie 8 godzin roboczych od 
momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: w ciągu 24 godzin roboczych 
od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę 
2) błąd niekrytyczny ( usterki ) – oznacza ograniczenie działania oprogramowania 
systemu  wynikający z przyczyn , za które odpowiada Wykonawca 
- dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: maksymalnie 16 godzin roboczych od 
momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: do 6 dni roboczych od 
momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę ; 
3) obowiązek reakcji priorytetowej: 
Wykonawca zapewnia szybką reakcję i pierwszeństwo obsługi, do 16 godzin roboczych, w 
przypadku wystąpienia awarii lub powstania błędu dotyczącego: 
- sporządzania deklaracji JPK VAT – 7M - w dniach do 20 każdego miesiąca, 
- sporządzania sprawozdań rocznych finansowych i innych na potrzeby m in. GUS, US – 
w okresie od marca do  lipca tego samego roku.” 

 
 
Mając na uwadze konieczność zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego na 
zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.10.2022 godz. 15.00. 
W związku z powyższym: 
-  rozdział XVII pkt. 4 SWZ otrzymuje brzmienie: 
„ 4. Ofertę w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
należy złożyć poprzez Platformę do dnia 28.10.2022 r. do godziny 15.00.” 
 
- rozdział XVIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2022 r. o godzinie 15.15,  przy użyciu systemu 
teleinformatycznego – Platformy, o której mowa w Rozdziale XVII swz, poprzez użycie mechanizmu 
do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu 
i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.” 



 
- rozdział XIX pkt 1 swz  otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy 
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.11.2022.” 
 
W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia nie ulega zmianie. 
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