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Częstochowa 25.09.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 319082 - 2014 ; data zamieszczenia: 25.09.2014 r.
Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia
publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet dla potrzeb Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje
modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ):
skreśla się ust. 13, pkt 12:
„możliwość zwiększenia o 20% ilości obsługiwanych linii wewnętrznych i zewnętrznych przez
każdą z central – bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego”
2) Formularz cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści formularza cenowego w TABELI nr 1 – usługa
telefonii stacjonarnej w zakresie ilości łączy. Tym samym zostanie udostępniony poprawiony
załącznik nr 3 pod nazwą – FORMULARZ CENOWY PO MODYFIKACJI.
3) Rozdział VIII ust. 6 pkt 1 SIWZ
zamiast:
„W przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia świadczenia usług z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości
0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.”
zmienia się na:
„W przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia świadczenia usług z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości
0,05 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.”
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) – ust. 11 pkt 7
zamiast:
„bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łącza oraz bezpłatne usuwanie
awarii przez okres trwania umowy w ciągu 8 godzin (dotyczy dni roboczych) od zgłoszenia
awarii na wskazany numer telefonu lub adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu przez
Wykonawcę. Zapewnienie dostępu do infolinii czynnej przynajmniej w godzinach 8:00 –
18:00. Wyznaczenie opiekuna klienta”
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zmienia się na:
„bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łącza oraz bezpłatne usuwanie
awarii przez okres trwania umowy w ciągu 8 godzin od zgłoszenia awarii – pod warunkiem,
że zgłoszenie nastąpi od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – na wskazany numer telefonu lub adres
e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu przez Wykonawcę. Zapewnienie dostępu do infolinii
czynnej przynajmniej w godzinach 8:00-18:00. Wyznaczenie opiekuna klienta”
5) Rozdział VIII ust. 6 SIWZ
Tekst, który należy dodać:
Pkt 11):
„Łączna wysokość wszystkich kar umownych do zapłaty których może być zobowiązany
Wykonawca nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto”
6) Rozdział VIII ust. 3 SIWZ
zamiast:
„Czas trwania umowy – umowa obowiązywać będzie przez okres 24 m-cy od daty
podpisania (z zachowaniem okresu wypowiedzenia) z tym, że Zamawiający zastrzega
sobie, że świadczenie usług telekomunikacyjnych rozpocznie się w dniu rozwiązania
przez Zamawiającego umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą, a płatności
dokonywane będą jedynie za faktycznie wykonaną – świadczoną usługę.”
zmienia się na:
„Czas trwania umowy – umowa obowiązywać będzie przez okres 24 m-cy od daty
podpisania (z zachowaniem okresu wypowiedzenia) z tym, że Zamawiający zastrzega sobie,
że świadczenie usług telekomunikacyjnych rozpocznie się w dniu rozwiązania przez
Zamawiającego umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą, nie później jednak niż od
dnia 01.01.2015 r., a płatności dokonywane będą jedynie za faktycznie wykonaną –
świadczoną usługę.”
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