Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy postępowania nr spr. WZP-341/16/2010 na:
świadczenie usług „Informatyka Projektu” dla realizacji projektu
pn.: „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3.
ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP
w dniu 29.06.2010 r. nr 170229 - 2010
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Rozdz. II. „Zakres zamówienia obejmować będzie w szczególności” - obecnie brzmi:
− utrzymanie sprzętu w gotowości do funkcjonowania w ilości 300 szt. zlokalizowanego u
300 Uczestników Projektu na terenie Gminy Błonie, wyłączając naprawy gwarancyjne,
− kontrola przestrzegania legalności oprogramowania,
− instalacja zestawów komputerowych u nowo włączanych do projektu Uczestników
Projektu,
− doszkalanie Uczestników Projektu oraz nowo włączanych Uczestników Projektu w
zakresie prawidłowego korzystania z komputera i internetu,
− uaktualnianie zabezpieczeń antywirusowych,
− obsługa informatyczna Biura Projektu.
Zamawiający dodaje do zakresu: „doszkalanie Uczestników Projektu”.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa zmiana dotyczy również Wzoru Umowy
stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Po modyfikacji § 2 pkt.1 brzmi:
Do obowiązków Zleceniobiorcy należy wykonywanie czynności związanych z realizacją
projektu w szczególności:
− utrzymanie sprzętu w gotowości do funkcjonowania w ilości 300 szt. zlokalizowanego u
300 Uczestników Projektu na terenie Gminy Błonie, wyłączając naprawy gwarancyjne,
− kontrola przestrzegania legalności oprogramowania,
− instalacja zestawów komputerowych u nowo włączanych do projektu Uczestników
Projektu,
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− doszkalanie Uczestników Projektu oraz nowo włączanych Uczestników Projektu w
zakresie prawidłowego korzystania z komputera i internetu,
− uaktualnianie zabezpieczeń antywirusowych,
− obsługa informatyczna Biura Projektu.
Ponieważ zmiany treści SIWZ nie wymagają dodatkowego czasu na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Termin składania ofert to 09.07.2010 r. godz. 14:00.
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta. Otwarcie ofert 09.07.2010 r. godz. 14:15.
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