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PK 909-1/317-27-2/08

Województwo Podlaskie,

w imieniu którego dziala Dyrektor WUP w Bialymstoku,

dzialajace w imieniu wlasnym oraz

14 powiatów Województwa Podlaskiego

Wykonawcy

Dotyczy: postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pod nazwa "Usluga utrzymania dzialania Systemu 7/24", numer postepowania

PK.909-l/317-27/08

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy oswiadcza, ze na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 - dalej PZP) niniejszym

zmienia tresc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w nastepujacy sposób:

1. Zalacznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy: art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne

Systemu 7/24, w tym Oprogramowania Systemu 7/24 i Oprogramowania Narzedziowego.

Wykonawca w szczególnosci odpowiada wobec Zamawiajacego za ewentualne roszczenia

osób trzecich wynikajace z naruszenia praw wlasnosci intelektualnej lub przemyslowej, w

tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z
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rejestracji na wzory uzytkowe i przemyslowe, które beda dotyczyly Systemu 7/24. Na

zadanie Zamawiajacego Wykonawca niezwlocznie zwolni go w calosci od ewentualnych

roszczen osób trzecich wynikajacych z wad prawnych Systemu 7/24. Zamawiajacy

zobowiazuje sie zawiadamiac Wykonawce w formie pisemnej o zgloszeniu tego rodzaju

roszczen przez osobe trzecia niezwlocznie po ich zgloszeniu, a takze do zawiadomienia

Wykonawcy o wytoczeniu przez osobe trzecia procesu i wezwania Wykonawcy do

wziecia udzialu w takim procesie w trybie art.84 k. p. c. Niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie obowiazku / obowiazków wskazanych w niniejszym ustepie stanowi razace

naruszenie Umowy.

2. Zalacznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy: art. 11ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Kazda ze Stron, niezaleznie od pozostalych praw przyslugujacych jej w zwiazku z

naruszeniem przez druga Strone postanowien niniejszej Umowy, moze rozwiazac Umowe

ze skutkiem natychmiastowym, gdy wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacjaalbo

tez Wykonawcazaprzestaniewykonywaniadzialalnoscigospodarczej.

3. Zalacznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy:

W art. 11 po ust. 4 wystepuje ust 5. Zmiana jest podyktowana zachowaniem chronologii

numeracji kolejnych jednostek redakcyjnych.

W zwiazku z dokonanymi zmianami SIWZ Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 38 ust.

6 i 7 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych przesuwa termin skladania ofert z dnia 26 lutego

2008r. godz. 10.00. na dzien 28 lutego 2008r. godz. 13.00. i odpowiednio termin otwarcia

ofert przesuwa z dnia 26 lutego 2008r. godz. 10.15. na dzien 28 lutego 2008r.godz. 13.15.

Z powazaniem,
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