Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy postępowania nr spr. WZP.271.5.2013 na:
Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego do 300
gospodarstw domowych na terenie Gminy Błonie w ramach realizacji projektu
„Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie”
współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”
ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP
w dniu 26.02.2013 r. nr 30299 - 2013
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP na portalu UZP
w dniu 05.03.2013 r. nr 34211 - 2013
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
I. Rozdz. XIV pkt 5 SIWZ obecnie brzmi:
5. Wynagrodzenie za każdy miesiąc świadczenia usługi w wysokości 1/36 kwoty należnej
za cały przedmiot zamówienia przekazywane będzie przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze VAT, w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury,
wystawionej przez Wykonawcę.
II. Rozdz. XX SIWZ pkt 6.3. dodano zapis:
6.3. w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług
lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot Umowy, w szczególności zmian w
zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów
wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy
wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany Umowy jest wystąpienie w okresie
obowiązywania Umowy takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego, która
wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze Stron Umowy powodując
zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych.
Zmiana Umowy jest dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa
podatkowego.
III. Wzór umowy - § 8 ust. 2 obecnie brzmi:
2. Wykonawca wystawi fakturę za usługi stanowiące przedmiot niniejszej Umowy płatne z
góry za każdy miesiąc świadczenia usługi w wysokości 1/36 kwoty należnej za cały
przedmiot zamówienia zgodnie z § 7 pkt 1 niniejszej Umowy.
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IV. Wzór umowy - § 9 ust. 1 pkt 1.1, pkt 1.2 oraz pkt 1.6 obecnie brzmi:
1.1. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy: podłączenie i aktywację
Internetu dla 300 gospodarstw domowych uczestniczących w Projekcie „Internet
szansa wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie” określonych w
niniejszej Umowie, - Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w
wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 7 pkt 1.
1.2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości
1,5% wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 7 pkt 2 za każdy dzień
opóźnienia w usuwaniu awarii, w stosunku do czasu określonego w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy.
1.6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody z wyłączeniem utraconych korzyści, jeżeli Wykonawca nie wykonuje bądź
nienależycie Wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy.
V. Wzór umowy - § 9 ust. 1 pkt 1.7 dodano zapis:
1.7. 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 Infrastruktury z dnia 1 października
2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna
odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).
IV. Wzór umowy - § 10 ust. 7, 8, 9, 10 i 11 dodano zapis:
7. Do czasów trwania awarii i czasu uruchomienia usługi nie wlicza się zdarzeń o
znamionach siły wyższej, czyli zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych
do zapobieżenia zaistniałych przed jak i po uruchomieniu usługi, którym Strony nie
mogły zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności działania
przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania władz państwowych, w tym o
charakterze indywidualnym.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania usterek związanych tylko i wyłącznie z
dostępem do sieci Internet i prawidłowym jej działaniem.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z dostępem do sieci Internet
(łączem internetowym), usterka usługi zgłaszana będzie do Wykonawcy wyłącznie
przez Referat Informatyki Gminy Błonie celem jej usunięcia.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia zewnętrzne instalowane
poza lokalem Beneficjenta i tym samym nie będzie pokrywał kosztów związanych z ich
naprawą, wymianą czy ponownym montażem.
11. Zamawiający pokryje koszty napraw usterek spowodowanych nieprawidłowym
użytkowaniem sprzętu zainstalowanego wewnątrz lokalu Beneficjenta, przy czym
ocena zaistniałych usterek zostanie przeprowadzona z udziałem przedstawiciela
Referatu Informatyki Gminy Błonie oraz przedstawiciela Wykonawcy.”
IIV. Wzór umowy - § 13 ust. 1 pkt 1.3 dodano zapis:
1.3. w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług
lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot Umowy, w szczególności zmian w
zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów
wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy
wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany Umowy jest wystąpienie w okresie
obowiązywania Umowy takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego, która
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wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze Stron Umowy powodując
zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych.
Zmiana Umowy jest dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa
podatkowego.
Przy niniejszej modyfikacji SIWZ Zamawiający dołącza poprawiony wzór umowy.
Zamawiający jednocześnie przypomina, że w Modyfikacji SIWZ w dniu 05.03.2013 r. na
stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ podał:
nowym terminem składania ofert jest dzień 18.03.2013 r. godz. 12:00.
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert 18.03.2013 r. godz. 12:15.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zenon Reszka

Błonie, dnia 12.03.2013 r.
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