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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548014-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Dostawcy usług internetowych (ISP)
2019/S 223-548014

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 190-462485)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-828
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Solnica
E-mail: asolnica@pfron.org.pl 
Tel.:  +48 225055516
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostarczenie i utrzymanie podstawowych łączy internetowych do Oddziałów oraz Biura Funduszu

II.1.2) Główny kod CPV
72411000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie symetrycznych łączy internetowych wraz z ich
utrzymaniem i serwisem do 16 Lokalizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w
tym: 15 Lokalizacji Terenowych i Biura PFRON) wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie i uruchomienie łączy internetowych w następujący sposób:
2.1. Dostarczenie i uruchomienie symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum 800/800 Mb/s
wraz z jego utrzymaniem i serwisem do Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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2.2. Dostarczenie i uruchomienie symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum 50/50 Mb/
s wraz z jego utrzymaniem i serwisem do Lokalizacji Terenowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie w zależności od faktycznych potrzeb, prawo do rezygnacji z utrzymania i
serwisu łączy internetowych w maksymalnie 2 lokalizacjach

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/11/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 190-462485

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie symetrycznych łączy internetowych wraz z ich
utrzymaniem i serwisem do 16 Lokalizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w
tym: 15 Lokalizacji Terenowych i Biura PFRON) wymienionych w Załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie i uruchomienie łączy internetowych w następujący sposób:
2.1. Dostarczenie i uruchomienie symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum 800/800 Mb/s
wraz z jego utrzymaniem i serwisem do Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2.2. Dostarczenie i uruchomienie symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum
50/50 Mb/s wraz z jego utrzymaniem i serwisem do Lokalizacji Terenowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie w Lokalizacjach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, w zależności od faktycznych potrzeb, prawo do rezygnacji z utrzymania i serwisu łączy
internetowych w maksymalnie 2 lokalizacjach.
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ
3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do
realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji zamówienia na
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace:
— związane z kierowaniem realizacją zamówienia w szczególności w zakresie współpracy z Zamawiającym
w celu bieżącego zarządzania realizacją Umowy oraz sprawowania nadzoru nad obsługą przez Wykonawcę
wszelkich Zgłoszeń, zapytań, wniosków i Zamówień.
W sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zatrudnienie osób,
o których mowa powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji prac wymienionych powyżej. Zakresu
czynności wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji Umowy musi wynikać z zakresu obowiązków
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę
zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji Umowy Wykonawca będzie
zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma
prawo w każdym okresie realizacji wymienionych czynności zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie
dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę wyżej wymienionych osób (np. kopie umów
o pracę, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane czynności). Dla skutecznej weryfikacji może być wymagane udostępnienie danych
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w następującym zakresie: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia przedmiotowej dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od
wezwania. Termin dostarczenia i uruchomienia łączy internetowych powinien wynosić nie dłużej niż 90 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Termin realizacji zamówienia w zakresie utrzymania i serwisu
łączy internetowych wynosi 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony pozytywnego Protokołu Odbioru
Technicznego Końcowego dostarczenia łączy i uruchomienia ich do eksploatacji.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie symetrycznych łączy internetowych wraz z ich
utrzymaniem i serwisem do 16 Lokalizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w
tym: 15 Lokalizacji Terenowych i Biura PFRON) wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie i uruchomienie łączy internetowych w następujący sposób:
2.1. Dostarczenie i uruchomienie symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum 800/800 Mb/s
wraz z jego utrzymaniem i serwisem do Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2.2. Dostarczenie i uruchomienie symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum 50/50 Mb/
s wraz z jego utrzymaniem i serwisem do Lokalizacji Terenowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie w Lokalizacjach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, w zależności od faktycznych potrzeb, prawo do rezygnacji z utrzymania i serwisu łączy
internetowych w maksymalnie 2 lokalizacjach.
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
2.5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę, jednak nie później
niż na 7 dni przed otwarciem ofert. Wykaz lokalizacji PFRON wraz numerami telefonów kontaktowych stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do
realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji zamówienia
na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace: — związane z kierowaniem realizacją zamówienia w
szczególności w zakresie współpracy z Zamawiającym w celu bieżącego zarządzania realizacją Umowy oraz
sprawowania nadzoru nad obsługą przez Wykonawcę wszelkich zgłoszeń, zapytań, wniosków i zamówień.
W sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy. Zatrudnienie osób,o których mowa
powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji prac wymienionych powyżej. Zakresu czynności wykonywanych
przez te osoby w trakcie realizacji umowy musi wynikać z zakresu obowiązków osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez
pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji
wymienionych czynności zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej
zatrudnienie na umowę o pracę wyżej wymienionych osób (np. kopie umów o pracę, oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności). Dla
skutecznej weryfikacji może być wymagane udostępnienie danych w następującym zakresie: imię i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.Wykonawca ma obowiązek przedstawienia
przedmiotowej dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od wezwania. Termin dostarczenia i uruchomienia
łączy internetowych powinien wynosić nie dłużej niż 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin
realizacji zamówienia w zakresie utrzymania i serwisu łączy internetowych wynosi 36 miesięcy od daty
podpisania przez Strony pozytywnego Protokołu Odbioru Technicznego Końcowego dostarczenia łączy i
uruchomienia ich do eksploatacji.
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 26/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/11/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Miejsce:
PFRON, 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 19, pokój nr 311, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez otwarcie wczytanych ofert na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem:
https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostarczenie i
utrzymanie podstawowych łączy internetowych do Oddziałów oraz Biura Funduszu” w zakładce „Oferty”

https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

