Projekt „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Częstochowa 25.08.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 281054 - 2014 ; data zamieszczenia: 25.08.2014 r.
Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia
publicznego na świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla
130 uczestników projektu „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje
modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:
1) Rozdział III ust. 2 SIWZ oraz § 1 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)
zamiast:
„Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z zakupem, wynajęciem czy leasingiem
urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu.”
zmienia się na:
„Koszt zakupu pojedynczego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu nie może
przekroczyć kwoty 1,00 zł netto”
2) Rozdział III ust. 4 SIWZ
Tekst, który należy dodać:
„W przypadku mobilnego dostępu do internetu, świadczonego przy użyciu modemów ze
złączem USB, jeśli ich instalacja będzie sprowadzała się do umieszczenia urządzenia
w porcie USB oraz uruchomienia instalatora, za uruchomienie urządzenia odpowiedzialny
będzie użytkownik, przy wsparciu ze strony infolinii Wykonawcy.”
3) § 1 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)
tekst, który należy dodać:
„Zmiany takie mogą się odbyć w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy.”
4) § 2 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)
zamiast:
„zapewnienia minimalnej prędkości transmisji danych o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2
Umowy, niezależnej od innych użytkowników”
zmienia się na:
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„zapewnienia minimalnej prędkości transmisji danych o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2
Umowy, z wyłączeniem niesprzyjających warunków atmosferycznych lub chwilowych
zajętości sieci”
5) § 2 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)
zamiast:
„nieodpłatnego usuwania uszkodzeń powstałych z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiającego”
zmienia się na:
„nieodpłatnego usuwania usterek niezawinionych przez użytkownika komputera, związanych
tylko i wyłącznie z dostępem do sygnału internetowego”
6) § 2 ust. 1 pkt 8 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)
zamiast:
„przeniesienia (na wniosek Zamawiającego) usługi dostępu do Internetu we wskazane przez
Zamawiającego miejsce na terenie Miasta Częstochowy w przypadku zmiany lokalizacji
instalacji łącza internetowego. Czynność tę Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych
dodatkowych opłat.”
zmienia się na:
„przeniesienia (na wniosek Zamawiającego) usługi dostępu do Internetu we wskazane przez
Zamawiającego miejsce na terenie Miasta Częstochowy w przypadku zmiany lokalizacji
instalacji łącza internetowego. Czynność tę Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie
21 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych
dodatkowych opłat.”
7) § 3 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)
zamiast:
„Podana w ust. 1 cena brutto jest stała i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty dostawy i instalacji urządzeń
odbiorczych, obsługi serwisowej, napraw oraz wszelkie nieprzewidziane koszty związane
z ich eksploatacją"
zmienia się na:
“Podana w ust. 1 cena brutto jest stała i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty dostawy i instalacji urządzeń
odbiorczych, obsługi serwisowej, napraw oraz wszelkie nieprzewidziane koszty związane
z ich eksploatacją, chyba że zmianie ulegnie wysokość podatku VAT. W takim przypadku
zmienia się wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto - wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian."
8) § 9 ust 2 lit. b wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)
zamiast:
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“w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia awarii lub naprawy gwarancyjnej
wymienionego w § 8 ust. 1 Umowy – 0,2 % w wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej
określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy w dostępie do Internetu,
z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 niniejszej Umowy,”
zmienia się na:
“w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia awarii lub naprawy gwarancyjnej
wymienionego w § 8 ust. 1 Umowy – 0,2 % w wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej
określonej w § 3 ust. 1 Umowy, liczonej od części abonamentu przypadającej proporcjonalnie
na danego odbiorcę końcowego, za każdy dzień przerwy w dostępie do Internetu,
z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 niniejszej Umowy”
9) § 9 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ):
zamiast:
„Kary umowne określone w niniejszej Umowie podlegają sumowaniu oraz mogą być
naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.”
zmienia się na:
„Kary umowne określone w niniejszej Umowie podlegają sumowaniu oraz mogą być
naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów. Naliczanie kar może nastąpić po
zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji
umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie reklamacji telekomunikacyjnej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 284).”
10) § 10 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)
zamiast:
„Na skutek siły wyższej terminy określone w Umowie przedłużają się o czas trwania siły
wyższej, pod warunkiem dostarczenia drugiej Stronie w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia
siły wyższej, przez Stronę dotkniętą wystąpieniem siły wyższej, oświadczenia
potwierdzającego zaistnienie siły wyższej ze wskazaniem miejsca, czasu trwania i opisem
zdarzenia oraz posiadanych dokumentów potwierdzających jej wystąpienie, w tym
wystawionych przez właściwy organ administracji publicznej (dokumentem tym może być
również akt normatywny).”
zmienia się na:
„Na skutek siły wyższej terminy określone w Umowie przedłużają się o czas trwania siły
wyższej. Strona dotknięta wystąpieniem siły wyższej, musi wykazać działanie siły wyższej
w procesie reklamacyjnym.”
11) § 16 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ):
zamiast:
„W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.”
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zmienia się na:
„W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy
ustawy Prawo telekomunikacyjne i Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień
publicznych nie stanowi inaczej.”
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