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Warszawa, dnia 18 kwietnia 2018 r. 

 
Pełnomocnik Zamawiającego –  
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
- Państwowego Zakładu Higieny: 
 
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. 
Ul. Bagatela 10 lok. 5 
00 – 585 Warszawa 

 

Wszyscy wykonawcy  

 

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Stworzenie i wdrożenie 
Systemu EpiBaza na potrzeby udostępniania zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru 
Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”, znak sprawy: PZH 3/2018 

 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. 
dokonuje następujących zmian w SIWZ: 
 
 

I. W §1 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) w definicji „Dokumentacji 
Powykonawczej”: 

 
W tekście: 

 
„Audyt użyteczności (w tym badania UX, dostępności strony internetowej pod kątem 
WCAG 2.0 - wg opisu w rozdziale 9.1.1)” 

 
Usuwa się fragment: 
 
„- wg opisu w rozdziale 9.1.1” 
 
 

II. W §5 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ): 
 
usuwa się pkt 11.2 o treści: 
 
„kierowaniu projektem” 

 
III. W §14 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) w pkt 1.1: 

 
W tekście: 
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„najpóźniej w terminie 1 Dnia Roboczego od udostępnienia Zamawiającemu 
jakichkolwiek rezultatów prac programistycznych wykonanych lub dostarczonych 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy, dostarczać kompletną 
Dokumentację w formacie umożliwiającym eksport Dokumentacji do standardowych 
formatów plików (Word). Dokumentacja zawierać będzie wszelkie informacje 
pozwalające Zamawiającemu na samodzielne korzystanie z takich rezultatów prac. 
Wykonawca dostarczy również kompletny wykaz narzędzi, bibliotek, itp. niezbędnych 
do doprowadzenia rezultatu prac do formy wykonywalnej.” 

Sformułowanie: 

„(Word)” 

Zastępuje się sformułowaniem: 

„(docx)” 

 
IV. W OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt 1.3 „Moduł udostępniania ISP” wiersz 

tabeli oznaczony „ISP 5.5” o treści: 
 
ISP 5.5 Publikowane dane będą w standardzie WCAG 2.0 lub według standardu 

równoważnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 Krajowych Ram 
Interoperacyjności. 

 
otrzymuje następujące brzmienie (zmiana wytłuszczoną czcionką): 

 
ISP 5.5 Publikowane dane będą w standardzie WCAG 2.0 na poziomie AA lub 

według standardu równoważnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 
Krajowych Ram Interoperacyjności. 

 
 
powyższe brzmienie SIWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej 
zmiany. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

 

W imieniu pełnomocnika Zamawiającego 

 

 

 


