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Warszawa, dnia 10.08.2022 r.                                                                                                             

 

 

 

ZMIANA  

TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania na dostawę oprogramowania do wizualizacji danych, numer   

D/146/2022  

 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna informuje, 

że w postępowaniu na dostawę oprogramowania do wizualizacji danych dokonał 

następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

I. W SWZ – ROZDZIAŁ V – INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH 

DOWODOWYCH, PKT 1 jest: 

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez 

Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia 

następujących przedmiotowych środków dowodowych: 

 

ZADANIE NR 2 

1) Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiotowe oprogramowanie może być 

zainstalowane i użytkowane w różnych rodzajach Sił Zbrojnych na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez 

Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia 

następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
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1) Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiotowe oprogramowanie może być 

zainstalowane i użytkowane w różnych rodzajach Sił Zbrojnych na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

II. W SWZ – ROZDZIAŁ XVI – INFORMACJA  FORMALNOŚCIACH, JAKIE 

POWINNY ZOSTAĆ DOPĘŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY brak jest pkt. 4 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu poprzez jego dodanie i nadaje 

mu nowe brzmienie: 

 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże dane kontaktowe osób, zapewniające 

wsparcie (wsparcie online/telefoniczne w języku polskim) w procesie instalacji i 

uruchomienia oprogramowania. 

 

III. W załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1 brak jest 

pkt. 7 i 8. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu poprzez jego dodanie i nadaje 

mu nowe brzmienie: 

 

7) Wykonawca poda dane kontaktowe osób, zapewniające wsparcie (wsparcie 

online/telefoniczne w języku polskim) w procesie instalacji i uruchomienia 

oprogramowania. 

8) Wykonawca oświadczy pisemnie, że przedmiotowe oprogramowanie może być 

zainstalowane i użytkowane w różnych rodzajach Sił Zbrojnych na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

IV. W załączniku nr 5 do SWZ – Wzór umowy § 1 ust. 6 jest: 

 

6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje Oprogramowanie na własny koszt. Wraz  

z Oprogramowaniem Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną wymaganą 

przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 
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6. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie na własny koszt do Odbiorców wskazanych 

w § 4 ust. 1. Wraz z Oprogramowaniem Wykonawca dostarczy dokumentację 

techniczną wymaganą przez Zmawiającego. 

 

V. W załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy § 1 ust. 7 jest: 

 

7. Instalacja Oprogramowania realizowana będzie na serwerze znajdującym się u 

Odbiorcy. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

7. Wykonawca zainstaluje Oprogramowanie na własny koszt w lokalizacjach: 

1). Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP (02-800 Warszawa, 

ul. Leśna, tel. 261-828-430); 

2) 8 Baza Lotnictwa Transportowego (ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 10, 32-083 

Balice, tel. 261-136-251). 

 

VI. W załączniku nr 5 do SWZ – Wzór umowy § 1 ust. 8 jest: 

 

8. Po wykonanej instalacji Oprogramowania Wykonawca przeprowadzi szkolenie (jeżeli 

jest wymagane) w terminie ustalonym wspólnie z Odbiorcą. Zakres oraz forma szkoleń 

zostaną ustalone w trybie roboczym pomiędzy Wykonawcą, a SSH SZ RP. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

8. Instalacja Oprogramowania realizowana będzie na serwerze znajdującym się u 

Odbiorcy. 

 

VII. W załączniku nr 5 do SWZ – Wzór umowy § 14 jest: 

 

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie : 

1) w języku polskim (dopuszcza się prowadzenie szkoleń w języku angielskim 

z jednoczesnym tłumaczeniem na język polski), 

2) jedno szkolenie jednodniowe (6 godzin) dla użytkowników z obsługi „Zestawu 

odbioru danych z satelitów meteorologicznych”. Szkolenie zakończy się 

wystawieniem protokołu z przeprowadzonego szkolenia; 

3) jedno szkolenie (6 godzin) dla administratorów z użytkowania, diagnostyki, 

konfiguracji i napraw urządzeń i oprogramowania „Zestawu odbioru danych z 
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satelitów meteorologicznych”. Szkolenie zakończy się wystawieniem protokołu z 

przeprowadzonego szkolenia. 

2. Zakres oraz forma szkolenia zostaną ustalone w trybie roboczym pomiędzy 

Wykonawcą a Odbiorcą wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1) (SSH SZ RP).  

3. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie szkolenia będzie lista obecności 

sporządzona przez Wykonawcę i podpisana przez uczestników szkolenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia imiennego certyfikatu (dla każdego z 

uczestników szkolenia) potwierdzającego udział w szkoleniu.  

5. Termin, zakres i forma szkolenia zostaną ustalone w trybie roboczym pomiędzy 

Wykonawcą, a Użytkownikiem. 

6. Koszt przygotowania szkolenia, przeprowadzenia szkolenia i wydania certyfikatów 

wliczony jest w Wynagrodzenie wykonawcy wynikający z niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia przed końcem terminu 

realizacji umowy w godzinach pracy Użytkownika, tj. poniedziałku do czwartku w 

godz. 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 12.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu poprzez jego wykreślenie. 

 

VIII. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SPECYFIKACJI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), poprzez jego anulowanie  

i dodanie nowego, aktualnego  załącznika nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia  

po zmianie w dniu 10.08.2022 r. (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANIE 

w dniu 10.08.2022 r.). 

 

IX. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SPECYFIKACJI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – WZÓR UMOWY.  

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (WZÓR UMOWY), poprzez jego anulowanie i dodanie nowego, aktualnego  

załącznika nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia  po zmianie w dniu 10.08.2022 

r. (WZÓR UMOWY PO ZMIANIE w dniu 10.08.2022 r.). 
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W wyniku dokonanych zmian treści SWZ, Zamawiający pozostawia termin otwarcia ofert bez 

zmian. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog w terminie najpóźniej do dnia 23.08.2022 r. 

do godz. 08:30.  

 

                 KOMENDANT 

                /-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI 

 

 

 


