
 

 

 

Lublin, dn.29.05.12r. 

 

 

Dotyczy:  „Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu 

Lotniczego Lublin S.A.” 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz.Urz.UE w dniu 10/05/2012 pod nr 2012/S 89- 146634. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany w treści 

załącznika do SIWZ- Istotne postanowienia umowy asysty. 

 

§. 6. oraz §. 3. otrzymują następujące brzmienie: 

 

Wynagrodzenie i płatności  

§. 6.  

1. Za usługi określone w §. 3 WYKONAWCA otrzymywać będzie stałe miesięczne ryczałtowe 

wynagrodzenie brutto w wysokości ………… PLN (słownie: ………. PLN). 

 

 

§. 3.  

1. Do obowiązków WYKONAWCA wykonywanych w ramach wynagrodzenia określonego w §. 6 

należy:  

a) usuwanie Awarii;  

b) dokonywanie napraw konfiguracji Systemu powstałych wskutek nieprawidłowej pracy Systemu;  

c) obsługa zgłoszeń Użytkownika na zasadach określonych w Załączniku nr 1;  

d) wykorzystywanie łączy telekomunikacyjnych do świadczenia Asysty we wszystkich 

przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, pod warunkiem 

utrzymania przez Użytkownika sprawnego łącza;  

e) pozostawanie w gotowości do przyjazdu na wezwanie Użytkownika w przypadku braku 

możliwości świadczenia usług Asysty w sposób zdalny;  

f) wyznaczenie Kierownika Umowy z ramienia WYKONAWCA;  

g) monitorowanie poprawności działania i konfiguracji Systemu;  

h) przeprowadzanie kontroli spójności danych przetwarzanych w Systemie na żądanie 

Użytkownika;  

i) podejmowanie na bieżąco prac związanych z modyfikacją lub rozszerzaniem funkcjonalności 

Systemu po uzgodnieniu wyceny i harmonogramu, stosownie do postanowień Załącznika nr 1.  

2. Do obowiązków WYKONAWCA wykonywanych w ramach wynagrodzenia określonego w §. 6  

należy:  

a) udostępnienie i utrzymanie serwera bazodanowego, serwerów aplikacyjnych, oprogramowania 

gotowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Systemu oraz serwerowni;  

b) udostępnienie i administracja infrastrukturą sieciową;  

c) administracja platformą systemową;  

d) utrzymywanie repozytorium z aktualną konfiguracją i wersją Systemu;  

e) cykliczna archiwizacja danych generowanych przez System;  

 

 

 

 

 



 

 

f) przywracanie działania Systemu oraz odtworzenie danych i konfiguracji Systemu na podstawie 

ostatniej kopii bezpieczeństwa, w przypadku wystąpienia awarii zaistniałej z przyczyn 

niezawinionych przez Użytkownika.  

3. Do obowiązków WYKONAWCA wykonywanych w ramach wynagrodzenia określonego w §. 6 

należą czynności wykraczające poza listę określoną pkt. 1 i 2, a w szczególności zlecone przez 

Użytkownika:  

a) dodatkowe prace rozwojowe;  

b) aktualizowanie Systemu w związku z wdrażaniem zmian technologicznych;  

c) prace będące rezultatem niewłaściwej eksploatacji Systemu przez Użytkownika bądź będące 

rezultatem błędów Użytkownika popełnionych przy obsłudze Systemu;  

d) dodatkowe szkolenia lub zdalne konsultacje dla nowych użytkowników Systemu;  

e) prace dotyczące modyfikacji zawartości baz danych, które Użytkownik może wykonać 

samodzielnie przy pomocy aplikacji lub związane z importem danych do Systemu;  

f) instalacja uaktualnień aplikacji;  

g) odtwarzanie bazy danych i konfiguracja Systemu na podstawie kopii zapasowej na życzenie 

Użytkownika.  

4. Do obowiązków WYKONAWCA wykonywanych w ramach wynagrodzenia określonego w §. 6 

należy świadczenie dodatkowej zdalnej Asysty pod wskazanym numerem telefonu komórkowego w 

godzinach wykraczających poza Czas świadczenia Asysty, realizowane na zlecenie Użytkownika. 

Użytkownik zobowiązany jest przekazać WYKONAWCA stosowne zlecenie z wyprzedzeniem 2 

dni roboczych.  

 

 

Jednocześnie §14 pkt. 15.3 lit. b) Istotnych postanowień umowy- dostawa, otrzymuje brzmienie: 

 

b) ad pkt 15.2.b) 

- w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, 

- o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

 o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień; 

 o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy. 

 


