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Zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia i  diagnozy 

cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-

EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-

00.  

Zmiana zapytania ofertowego  

dotyczącego przedmiotu zamówienia: 

Zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia i  diagnozy 

cyberbezpieczeństwa 

 

 Zgodnie z treścią rozdz. XVI pkt 2. Zapytania ofertowego zapytanie może zostać 

zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. 

Zakres zmian dotyczy: 

1. Zapytanie ofertowe: 

Zmienia się zapis w rozdz. XIII pkt. 2, 4 oraz 4 podpunkt 1): 

z  

1 czerwiec 2022 r. 

na 

7 czerwca 2022 r. 

 

Zmienia się zapis w rozdz. XIII pkt. 1 

z 

Oferty można przesłać pocztą na adres poczty elektronicznej: sekretariat@smykow.pl 

lub złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Smykowie, Smyków 91,      

26-212 Smyków lub przez platformę bazy konkurencyjności. 

na 

Oferty można przesłać na adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Smykowie, Smyków 

91, 26-212 Smyków  lub przez platformę bazy konkurencyjności. 

 

2. W załączniku nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Dodaje się w:  Część II zamówienia – Urządzenie do kopii zapasowej NAS, serwer, 

zasilacz awaryjny UPS w pkt. 1. Urządzenie do wykonywania kopii zapasowych - NAS -

1 sztuka, podpunkt 32 Ilość – 4 szt. 
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3. W załączniku nr 4b zmienia się zapis w §7 w pkt. 7: 

 

z 

 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii/wady/usterki przedmiotu umowy (w 

okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady) w terminie 48 godzin od 

skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

na  

 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii/wady/usterki przedmiotu umowy (w 

okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady) w terminie 5 dni roboczych od 

skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

4. W załączniku nr 4b zmienia się zapis w §7 w pkt. 8: 

 

z 

 

W przypadku, gdy niemożliwe będzie usunięcie awarii/wady/usterki przedmiotu 

umowy w terminie 48 godzin od skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego, strony 

umowy ustalą technologicznie uzasadniony termin usunięcia awarii/wady/usterki 

przedmiotu umowy co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli strony umowy a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

na czas trwania naprawy (usuwania awarii/ wady/usterki) zastępczy przedmiot 

umowy, o co najmniej tej samej funkcjonalności. 

 

na 

 

W przypadku, gdy niemożliwe będzie usunięcie awarii/wady/usterki przedmiotu 

umowy w terminie 5 dni roboczych od skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego, 

strony umowy ustalą technologicznie uzasadniony termin usunięcia 

awarii/wady/usterki przedmiotu umowy co zostanie potwierdzone protokołem 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli strony umowy a Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić na czas trwania naprawy (usuwania awarii/ wady/usterki) 

zastępczy przedmiot umowy, o co najmniej tej samej funkcjonalności. 

 

 

Dokumenty po zmianach opublikowane zostaną na BIP oraz na Bazie 

Konkurencyjności 


