
 

 

„Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą” ZP 10/2016 

 

 

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO,  

OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAKO: ZP 10/2016 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

 

Przedmiot zamówienia stanowi:  Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto 

nad Pilicą 
 

Zamawiający niniejszym informuje o zmianie treści SIWZ. 

 

Zmianie ulega: 

 

1. zapisy w Załączniku nr. 1  
 

było:  
 

Sekcja 9. Zasady gwarancji  
1. Klasyfikacja zmian oprogramowania w trakcie eksploatacji: 

a) poprawki - to zmiany oprogramowania, naprawiające wady produktu, które 

ujawniły się po jego sprzedaniu. Wady te powodują, że program nie posiada 

gwarantowanych przez Wykonawcę funkcjonalności. Dokonywane w ramach 

gwarancji,  

b) udoskonalenia - zmiany oprogramowania mające na celu poprawienie 

funkcjonalności, stabilności lub bezpieczeństwa użytkowania. Nie zmieniają cech 

podstawowych produktu, poprawiają jego funkcjonowanie, objęte realizowanym 

zamówieniem, 

c) uaktualnienia - zmiany prowadzące do uaktualnienia wersji oprogramowania 

objęte realizowanym zamówieniem, 

 

 

14. Gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne) 

dostarczone przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi 

przez producenta tego oprogramowania w okresie 60 miesięcy od daty instalacji z 

zastrzeżeniem warunków opisanych w załączniku 2 i załączniku 3. 

 

winno być: 
 

Sekcja 9. Zasady gwarancji  
1. Klasyfikacja zmian oprogramowania w trakcie eksploatacji: 

a) poprawki - to zmiany oprogramowania, naprawiające wady produktu, które 



 

 

ujawniły się po jego sprzedaniu. Wady te powodują, że program nie posiada 

gwarantowanych przez Wykonawcę funkcjonalności. Dokonywane w ramach 

gwarancji,  

b) udoskonalenia - zmiany oprogramowania mające na celu poprawienie 

funkcjonalności, stabilności lub bezpieczeństwa użytkowania. Nie zmieniają cech 

podstawowych produktu, poprawiają jego funkcjonowanie, objęte realizowanym 

zamówieniem, 

c) zapis zostaje usunięty 

 
14. Gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne) 

dostarczone przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi 

przez producenta tego oprogramowania w okresie 36 miesięcy od daty instalacji z 

zastrzeżeniem warunków opisanych w załączniku 2 i załączniku 3.   

  

 

 

zapisy w Załączniku nr. 3 

 
było: 

 
HIS - Wymagania ogólne 

Baza danych musi być objęta wsparciem technicznym oraz prawem do aktualizacji przez okres 60 

miesięcy 

             

CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 

  

1.  Baza danych 
Baza danych musi być objęta wsparciem technicznym oraz 

prawem do aktualizacji przez okres 60 miesięcy. 

 

           

winno być: 

 

HIS - Wymagania ogólne 
Baza danych musi być objęta wsparciem technicznym oraz prawem do aktualizacji przez okres 36 

miesięcy 

             

CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 

  

1.  Baza danych 
Baza danych musi być objęta wsparciem technicznym oraz 

prawem do aktualizacji przez okres 36 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 12 stycznia 2017 r. ----------------------------------------------------------- 

 

        Za Zamawiającego: 

        Robert Schönpflug 

 

          

 


