
Zamawiający informuje o zmianach w SIWZ:

1. Zmienia się pkt 5.1 i pkt 5.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

następujący sposób:

1) pkt 5.1 Termin realizacji zamówienia wynosi 96 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2) pkt 5.2:

„Szczegółowy  harmonogram  dotyczący  okresu  realizacji  umowy  i  sposobu  jej 

rozliczenia”:

Zadanie

Okres realizacji 

(I  etap  +  II  etap) 
liczony od podpisania 
umowy

sposób 
rozliczenia

wykonanie i dostarczenie platformy cyfrowej
3  miesiące  +  60 

miesięcy Jednorazowo

zakup serwera dla platformy
3  miesiące  +  60 

miesięcy Jednorazowo

obsługa platformy
33  miesiące  +60 

miesięcy       Miesięcznie

przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych
6 miesięcy

Jednorazowo

instalacja infrastruktury sieciowej, nadajniki i 

odbiorniki sygnału internetowego

3  miesiące  +  60 

miesięcy Jednorazowo

dostarczenie  i  utrzymanie  Internetu  w 

gospodarstwach domowych i świetlicach

33  miesiące  +60 

miesięcy       Miesięcznie

zakup  sprzętu  komputerowego  z 

oprogramowaniem  i  gwarancją  producenta,  i 

dostarczenie go do użytkowników

3  miesiące  +60 

miesięcy

Jednorazowo

instalacja  sprzętu  u  użytkowników 

ostatecznych 

6 miesięcy

Jednorazowo
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zakup drukarek do komputerów w pracowni 

ŚDS

3  miesiące  +60 

miesięcy Jednorazowo

zapewnienie ubezpieczenia i serwisu sprzętu

33  miesiące+  60 

miesięcy (infrastruktura 

sieciowa)        Miesięcznie

utrzymanie serwerowni
33  miesiące+60 

miesięcy        Miesięcznie

uruchomienie  i  funkcjonowanie  usługi 

HelpDesk

33  miesiące+  60 

miesięcy        Miesięcznie

odtworzenie  sprzętu  /  backup  –  zakup  190 

komputerów z oprogramowaniem wraz z instalacją 

u użytkowników  lub  odtworzenie  dostarczonych 

zasobów  zapewniając  odpowiednie 

oprogramowanie

3  miesiące  +60 

miesięcy

Jednorazowo

2. Zmienia się pkt 18.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ten sposób, 
że otrzymuje on następujące brzmienie:

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje 

możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku gdy: 

1. Konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy 

dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy, a wynikają one  z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w 

szczególności :

a) zmienia się miejsce dostawy i instalacji sprzętu komputerowego,

b) z przyczyn technicznych nie ma możliwości dostawy Internetu w sposób pierwotnie 

ustalony, nowy sposób dostawy pozwoli na realizację projektu, z zastrzeżeniem 

zachowania warunków, o których mowa w specyfikacji technicznej pkt III Zapewnienie 

dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych,

c) nie ma możliwości dostawy, w ramach nakładów odtworzeniowych, sprzętu 

komputerowego zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
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2. Wystąpienia zdarzeń wywołanych działaniem osób trzecich lub zamawiającego, na 

które wykonawca nie ma wpływu.

3. Wystąpienia zdarzeń mających charakter siły wyższej rozumianej jako działanie 

wywołane siłami przyrody.

4. Zmianie ulegnie umowa o dotację zawarta przez Zamawiającego z Instytucją 

Wdrażającą, co spowoduje konieczność zmiany umowy zawartej z Wykonawcą,

5. Zmianie ulegnie stawka należnego podatku VAT

6.  W przypadku, o którym mowa w ust.1 - 4 dopuszcza się zmianę terminu, sposobu 

i zakresu realizacji umowy.

7.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  5  dopuszcza  się  zmianę  wysokości 

wynagrodzenia w zakresie wysokości podatku od towarów i usług.

3. W załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Opis przedmiotu 

zamówienia”  zmienia  się  pkt  III  Zapewnienie  dostępu  do  Internetu  dla  beneficjentów 

ostatecznych  w  ten  sposób,  że  wykreśla  się  pkt  8 o  treści  „  własne  urządzenia 

odbiorczo/nadawcze w gospodarstwach domowych (lokalizacji komputera). Urządzenia te 

będąc w użytkowaniu Zamawiającego, pozostają własnością Wykonawcy. Urządzenia te 

muszą być zainstalowane na koszt Wykonawcy. Po zakończeniu realizacji zamówienia 

Wykonawca  jest  zobowiązany  zdemontować  i  odebrać  zainstalowane  przez  siebie 

urządzenia.

4. W załączniku nr 3-wzór umowy z Wykonawcą zmienia się:

1)  §2 ust.4  pkt 2) i otrzymuje on brzmienie:

II Etap

Obejmuje  pięcioletni  okres  rozpoczynający się  bezpośrednio  po zakończeniu  etapu I. 

W trakcie  tego  okresu  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  efektów  działań 

podjętych w poprzednich 36 miesiącach tj. utrzymanie sprzętu komputerowego, w ilości 

190 szt., utrzymanie platformy cyfrowej , utrzymanie serwerów oraz łącza dostępowego 

do  serwerów,  administrowanie  platformą  cyfrową,  dostarczenie  Internetu  do  75 

gospodarstw domowych, 21 świetlic i Środowiskowego Domu Samopomocy, zapewnienie 

serwisu  sprzętu  komputerowego,  ubezpieczenie  i  utrzymanie  infrastruktury  sieciowej 
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(nadajniki  i  odbiorniki  sygnału  internetowego  w  21  świetlicach  oraz  Środowiskowym 

Domu Samopomocy).

2) § 11  umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość 

zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku gdy: 

1) konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy 

dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy, a wynikają one  z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w 

szczególności :

a) zmienia się miejsce dostawy i instalacji sprzętu komputerowego,

b) z przyczyn technicznych nie ma możliwości dostawy Internetu w sposób pierwotnie 

ustalony, nowy sposób dostawy pozwoli na realizację projektu, z zastrzeżeniem 

zachowania warunków, o których mowa w specyfikacji technicznej pkt III Zapewnienie 

dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych,

c) nie ma możliwości dostawy, w ramach nakładów odtworzeniowych, sprzętu 

komputerowego zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

2)  Wystąpienia zdarzeń wywołanych działaniem osób trzecich lub zamawiającego, na 

które wykonawca nie ma wpływu.

3) Wystąpienia zdarzeń mających charakter siły wyższej rozumianej jako działanie 

wywołane siłami przyrody.

4) Zmianie ulegnie umowa o dotację zawarta przez Zamawiającego z Instytucją 

Wdrażającą, co spowoduje konieczność zmiany umowy zawartej z Wykonawcą,

5) Zmianie ulegnie stawka należnego podatku VAT

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 1) - 4) dopuszcza się zmianę terminu, sposobu 

i zakresu realizacji umowy.
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5.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  pkt  5)  dopuszcza  się  zmianę  wysokości 

wynagrodzenia w zakresie wysokości podatku od towarów i usług.

6. W przypadku sporów właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym 

3 egzemplarze dla Zamawiającego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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