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U czestnicytrros
tqpo,wania:
Kody CI'}V:
9050000-2tJslugi:ztviqzane
:r odpadami
90511000-2Uslug:iwyw'f,zu,cdpurd6w
Odbieranie i :lagospodarowanrieodpacl6w l.omunalnych od wlaScicir:li
nieruchomoS;ci
zarnr:ieszkalych
i njezamieszkalychz:obszaruGminy lvlikol,6w

Dziatajqc w trybie art. 38 ust, 4 ustavry zzdnia 2t).01.2004r. ,,Prawo zamL6wierfl
publicznych" Q.t. Dz. U. z 2010 r" Nr 11:3. p,oz,.759 z poin. zrrr.'.),
uwzglgdniajq.c
niektor:e
zarzutypodniesionew odwolaniactrdot'yczi4cych
tresci siwz i ogloszenia,informujp o znian.ie
treScispecyfikacji istotnych warunk6\ r zamrj),wienia:
l. Z wzoru umowy stanowi4cego zal4cznik,Cosirn'z::
- wykreSlasiE $ 13 ust. 2 lit. c wzoru umowy
- $ 8 ust. 4 untpelnia siq o zapis:
mirlsiEcznyprotokol odbioru wykonanych uslu.g
,,Zamawiaj4cyma obowiqzek podprisa,(l
lub pisemnie uzasadni6przyczr'ny odmowy podllisania.'w tenminie do 5 dni od jeg,o
sporzqdzeniai przedstawienia ptzez W),konerwc,?".

2. W zalqcznikuA do siwz - przedmio,t:amLrswienia
pkt 18 otr;zymujebrzmienie:
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Wvkonawca zobowi4zany jest wyposa:zyi pojerzdT,
w systern informatyczny umozliw'iaj4cy
przekazywaniedanych okreslonychu' pht 1 ,,rw lbrnrie wyeksportowanegopliku w srlandar
dzje
xml.
Zamawraiqcy proponuje by wyeksportor,vilnyplil< xml posiadal strukturE um<lzliw,iajzlc4
przechowywaniewym aganychinformacj i rvler;
atq.bul6w :
- odpadyzmieszang,
dalaodbioru,nr pojazdu,ulica, nt domu, ilori6p<ljenrnitri6w
oprd,znionych
iloSi pojemnikodwork6w oproznionyctr- r;elek,lja,masaodpildlow,brrakodbioru-poworCoraz
lqczn4masQodpad6wdla pojazdu w (llg).
WykonawcaudostqpniZamawiaj4cemuiderLtyfikatori haslo allboprofil zaul'anyumoz:liwiaj4cy
logowanieza pomocQInternetudo systernuinfonnat'gcznegoW'ykonawcyw celu poblaniar
raport6w dziennych, miesiEcznych,kwartalnych,ptillrocznych,rocznych orazwyslaniadanych
obejmuj4cychwykaznieruchomoScinertr:rerrieGminy lvIikol6t,y,koniecznychdla spor"zqdzeniat
harmonogramuodbioru odpad6wkomunaln'ych.l)o prawidlow;rnrtransferzedanychcloserwisg
Wykonawcy, systeminformatyczny w)'generrljei przeslena adresskrz'ynkie-mail wsk.azanej
przezZamawiaj4cegoautomatycznepotvvierclzenieotrzy'maniadanych.,Na Zqdanie
Zanawraj4cegoWykonawca udostQpnivz formie pliku r:rportydz:iemena plycie CD/DVI)
wraz z niezbEdnymoprogramowanied,cotwerrciaplil<urrakomputerze Zamawiajqcego.
Zarnawiajqcy nie narzuca wymagari dot'y,cz4cryctr
interfejsu oraz metod Webservice, z
wyi4tkiem zapewnienia bezpreczenstrva dostr2pu oraz transferu danych np. pctprz.e,z
zastosowanie szyfrou'anego polqczenia https lub profilu z;iaufaneg;o.
Zalesane urykgnani,e
aplikacji w architekturzeklient-serwer.,vqyk,onanrlj
zgodnie ze standarrlemW3C, zmininrum lj
licencjami dostppovvymi.Aplikacja w1'kont\('Bprzyubyctiubaz;;t
danycjhdo obslugi caloScri

zadanianiepowoduj4cej ograniczeniaw ilosici danych.Wymagzrsiq ilostarczeniaszc,,zegolowej
instrukcjiobslugi.
Systembqdzie umozliwia\ Zamawiaj4pe:mu
po z:alogowaniuclostEpdo danych niezbgdnychclo
sporzqdzeniaraport6w wykorzystuj4c rrLozliwoS,3
wyszukiwarria.dany'choraz zapisu informacji
na dysku w okreSlonymformacie.
Wykonawca zobowiqzanyjest udostqpnicZlu:mawiaj4cemu
dostppdo systemupozycjongwania
satelitarnegoprzejazduwszystkich poia:zd6'r,v'
odbieraj4cychoclpady*' wersji z natycl;nmiastovrE

aktualizacjq
pozycjipojazdow(on-liner)
nit mapiewraz z informacj4o miejscagh
posto;iu

pojazdowzgodniez RozporzqdzeniemMirristraSrodowiskazrdnia 11.03.2013 r. W'ytonawca
w ramach systemupozycjonowania sat,slitarnegozapewni Zamrawiaj4cemudostqp do clanyc:h
archiwalnychw zal<resieprzej azdu pojazd(iw opisanychpow''gzejz podzialem na kazdy d,zie:n
przejazdu pojazdow. Na Zqdanie /-,arnavtiaj4c;egoWykonawca udostgpni trasy przejazdlu
po.iazd6ww formie pliku graftcznegovvraz:z nis2l'gdnlm opragrarnowaniedo otw,aiciapliku
na komputerze Zamatviaj4cego.
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