
Sprostowanie zapytania ofertowego: WIT-I.0402.7.19.AŁ(3) 
 
 
„Nabycie licencji do korzystanie z Systemu Informacji Prawnej na okres 12 miesięcy od dnia 

01.10.2019 r.”  

 
 
W opisie przedmiotu zamówienia następuje zmiana: 

 
Zmienia się: 

Dostęp on-line musi być możliwy z dowolnego adresu IP (bez ograniczeń) dla 30 stanowisk, 

na podstawie indywidualnego loginu i hasła ustalanego w procesie rejestracji, indywidualnie 

przez użytkownika. 

Ma być: 

Dostęp on-line musi być możliwy z dowolnego adresu IP (bez ograniczeń) dla min. 9 

stanowisk, na podstawie indywidualnego loginu i hasła ustalanego w procesie rejestracji, 

indywidualnie przez użytkownika. 

Zmienia się: 

Część IV wymagania funkcjonalne, punk 1.9 Każdy Dokument zgromadzony w Zasobach 

Systemu powinien posiadać spis treści. 

Ma być: 

Część IV wymagania funkcjonalne, punk 1.9 Każdy dokument o rozbudowanej strukturze 

powinien posiadać spis treści.  

Zmienia się: 

Część IV wymagania funkcjonalne, punk 3.4 System powinien udostępniać wyszukiwarkę 
bazy adresowej instytucji według następujących metod: 

1) Wyszukiwarka ogólna na podstawie słowa lub frazy, 
2) Wyszukiwarka zaawansowana według obszaru działania, 
3) Wyszukiwarka zaawansowana według powiązania z aktami prawnymi wydanymi przez 

odpowiednie organy i resorty. 

 

Ma być: 

Część IV wymagania funkcjonalne, punk 3.4 System powinien udostępniać wyszukiwarkę 
bazy adresowej instytucji według następujących metod: 

1) Wyszukiwanie według lokalizacji z dokładnością do określonego adresu  
2) Wyszukiwanie według wyboru określonej instytucji  

 

Dodaje się punkt oznaczony kropką o treści:  

W zakresie serwisu Ochrona Danych Osobowych Zamawiający oczekuje dostępu do szkoleń 

online, możliwości zadawania pytań oraz możliwości zamawiania wzorów z tej tematyki. 

 



We wzorze umowy następuje zmiana: 
 

Zmienia się: 

§ 5 ust. 3 Usuniecie wad / nieprawidłowości, musi nastąpić w terminie nie przekraczającym 2 

dni roboczych od dnia jej (ich) zgłoszenia. 

Ma być: 

§ 5 ust. 3 Usuniecie awarii/błędów/usterek , musi nastąpić w terminie nie przekraczającym: 

1) Awarii – 1 dzień roboczy  
2) Błędów – 3 dni robocze  
3) Usterek – 7 dni roboczych  

 
Awaria - nagłe i nieprzewidziane uszkodzenie programu, uniemożliwiające jego użycie; 
Błąd – brak poprawnego, prawidłowego działania programu lub jego elementu/funkcji, 
umożliwiający jednak pracę przez zastosowanie tzw. obejścia; 
Usterka – kosmetyczna wada techniczna obniżająca jakość działania programu, np. brak 
możliwości przewinięcia suwakiem myszy; 

 

Termin składania ofert wyznacza się na dzień 10.09.2019 r. do godziny 15:00. 


