
Sprostowanie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego: 

 

PO-II.3791.232.19, WIT-II.0400.18.19 RT 

Pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie 

rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Dostawa 

sprzętowego modułu bezpieczeństwa (HSM) – w celu wdrożenia usługi generowania 

podpisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 

1. W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w Cz. III Przedmiot zamówienia - pkt 19 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„19. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne na dostarczony system na okres 12 

miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Etapu III (Odbioru Końcowego)”. 

 

2) Cz. IV Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia, Harmonogram Ramowy 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„Cz. IV Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiot Zamówienia musi być realizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

w terminie do 75 dni liczonym od dnia zawarcia Umowy, a jego wykonanie potwierdzone 

podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru Końcowego (Odbiór Etapu III). 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Zamówienia w następujących 

Etapach: 

 

2.1. Etap I – w terminie do 30 dni liczonym od dnia zawarcia Umowy: 

2.1.1. Dostawa urządzenia HSM. 

Etap kończy się podpisaniem przez obie Strony Protokołu Odbioru Etapu I. 

 

2.2. Etap II – w terminie do 35 dni liczonym od dnia zawarcia Umowy: 

2.2.1. Instalacja i konfiguracja urządzenia HSM, 

2.2.2. Przeprowadzenie instruktażu dla wskazanych pracowników Zamawiającego. 

Etap kończy się podpisaniem przez obie Strony Protokołu Odbioru Etapu II. 

 

2.3. Etap III – w terminie do 75 dni liczonym od dnia zawarcia Umowy: 

2.3.1.     Opracowanie Dokumentacji powykonawczej    

Etap kończy się podpisaniem przez obie Strony Protokołu Odbioru Etapu III (Odbiór 

Końcowy). Od dnia Odbioru Końcowego rozpoczyna się okres Gwarancji. 

 

2. W załączniku nr 2 do zapytania ofertowego wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2, § 3 ust. 6 i ust.8,  § 4 ust. 2-4, § 6 ust. 1 otrzymują nowe następujące 

brzmienie: 

 

 

 „ § 2 Termin realizacji Umowy 



 
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 , w terminie  do 75  

dni licząc od dnia jej zawarcia, przy czym jego realizacja nastąpi etapowo w 
następujących terminach: 

1) I Etap  - obejmujący  dostarczenie  sprzętowego modułu bezpieczeństwa (HSM) - w 
terminie do 30 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy; 
 

2) II Etap -  obejmujący konfigurację po uprzednim zainstalowaniu urządzenia HSM oraz 
przeprowadzenie instruktażu  dla pracowników Zamawiającego - w terminie do 35 dni 
liczonych od dnia zawarcia Umowy; 
 

3) III Etap (końcowy) - obejmujący opracowanie dokumentacji technicznej  - w terminie 
do 75 dni liczonych od dnia zawarcia  Umowy 

 
2. Terminy, o których  mowa w ust. 1, uznaje się za zachowane, o ile Strony przed ich 

upływem podpiszą bez zastrzeżeń protokół odbioru każdego etapu, o którym mowa w 
§ 3 ust. 6”. 
 

 „§ 3 Realizacja i odbiór Przedmiotu Umowy 
 
6. Po dostarczeniu  poszczególnych produktów  Przedmiotu Umowy, określonych w 
Etapach I-III,  zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy oraz  wolnych od wad, Strony 
podpiszą bez zastrzeżeń protokół odbioru  poszczególnych produktów Przedmiotu 
Umowy, przy czym protokół odbioru produktu III  Etapu, stanowi protokół odbioru 
końcowego. 
 
8. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uważa się dzień dostarczenia 
Zamawiającemu całości zamówienia”. 
 

 „§ 4 Wynagrodzenie 
 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty jakie 
powstaną w związku z realizacją Umowy, w tym koszty urządzenia, licencji na 
oprogramowanie dostarczone wraz z urządzeniem określonymi w § 1 pkt 1 , 
opakowania, transportu i rozładunku Przedmiotu Umowy, dojazdu osób, instalacji i 
konfiguracji, wykonania dokumentacji powykonawczej  oraz przeprowadzenia 
instruktażu obsługi, w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu prawidłowe 
użytkowanie urządzenia. 
 
3. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w ust. 1  na podstawie 
przedłożonej faktury VAT Wykonawcy, którą Wykonawca wystawi (zgodnie z ustawą z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z 
późn. zm.), po  wykonaniu  poszczególnych produktów Przedmiotu Umowy, w sposób 
określony w § 3, w wysokości: 
 
1) 80% wynagrodzenia brutto – po wykonaniu I Etapu, 
2) 5%  wynagrodzenia brutto – po wykonaniu II Etapu, 
3) 15% wynagrodzenia brutto – po wykonaniu III Etapu”. 
 
4.  Wynagrodzenie określone w ust. 1, będzie płatne zgodnie z ust. 3,  w terminie 14 
dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT”. 
 

 „§ 6 Gwarancja 

 



Wykonawca udziela Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji na dostarczony Przedmiot 
Umowy na okres 12 miesięcy (słownie: dwunastu miesięcy ), licząc od daty podpisania 
przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3                  
ust. 6”. 
 
Termin składania ofert oraz pozostałe warunki pozostają bez zmian 
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