
 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 9.07.2021 r. 
 

Modyfikacja SWZ V 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 4 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. 
zm.), Zamawiający modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa sieci 
bezprzewodowej oraz modernizacja systemów administracyjnych zapewniających bezpieczny dostęp do sieci”, 
numer sprawy: 8/ST/WS/POPC/PN/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 104-274133 z dnia 1-06-2021 r. 

 
Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert, określając go na dzień 26 lipca 2021 r.  godzina 10:00. 
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 
 

SWZ - pkt 6 – było  
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak 
niż do dnia 10 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że: 

1) Zadanie 1 – zrealizowane zostanie w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
2) Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie 

później niż do 12 listopada 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z 
zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ….. tygodni od daty zawarcia 
Umowy. (termin określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącego 
Załącznik nr 2 do Umowy); 

3)  Zadanie 3 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
4) Zadanie 4 – zrealizowane zostanie w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
5) Zadanie 5 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

 
SWZ - pkt 6 – powinno być 

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że: 
1) Zadanie 1 – zrealizowane zostanie w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
2) Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem 

że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ….. tygodni od daty zawarcia Umowy. (termin 
określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącego Załącznik nr 2 do 
Umowy); 

3)  Zadanie 3 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
4) Zadanie 4 – zrealizowane zostanie w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
5) Zadanie 5 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

 
SWZ - pkt 12.1 – było  

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert , tj. do dnia  
17-10-2021 r. 
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SWZ - pkt 12.1 – powinno być 
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert , tj. do dnia  
23-10-2021 r. 

 
SWZ - pkt 13.5 – było  

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 10:00. 
 

SWZ - pkt 13.5 – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 10:00. 

 
 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia– było  

Harmonogram realizacji zamówienia 

 Nazwa Etapu/Zadania  Data rozpoczęcia Data zakończenia Płatności 

 Podpisanie umowy  14 tygodni nie później 
niż do 2021-12-10 

 

Zadanie I Wykonanie projektu 
technicznego  

W dniu podpisania 
Umowy 

Do 3 tygodni od daty 
podpisania Umowy 

 

Zadanie II Dostawa oraz instalacja  60 
sztuk urządzeń typu Access 
Point w GUS, CIS Radom  oraz 
16 Urzędach statystycznych 

W dniu podpisania 
Umowy 

 

Do 12 tygodni od daty 
podpisania Umowy 

Nie później niż do 12 
listopada 2021 

 

Zadanie III Dostawa oraz implementacja 
licencji dla systemów 
administracyjnych 

 

 

Do 12 tygodni  

od daty podpisania 
Umowy 

Nie później niż do 12 
listopada 2021 

 

Zadanie IV Wykonanie dokumentacji 
powykonawczej 

 Do 14 tygodni  

od daty podpisania 
Umowy nie później niż 
do 2021-12-10 

 

Zadanie V Przeprowadzenie 
szkolenia/warsztatów 

 Do 12 tygodni  

od daty podpisania 
Umowy 

 

 
 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia– powinno być 

Harmonogram realizacji zamówienia 

 Nazwa Etapu/Zadania  Data rozpoczęcia Data zakończenia Płatności 
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 Podpisanie umowy  14 tygodni od daty 
zawarcia Umowy 

 

Zadanie I Wykonanie projektu 
technicznego  

W dniu podpisania 
Umowy 

Do 3 tygodni od daty 
podpisania Umowy 

 

Zadanie II Dostawa oraz instalacja  60 
sztuk urządzeń typu Access 
Point w GUS, CIS Radom  oraz 
16 Urzędach statystycznych 

W dniu podpisania 
Umowy 

 

Do 12 tygodni od daty 
podpisania Umowy, z 
zastrzeżeniem że 
termin dostawy 
urządzeń typu Access 
Point nastąpi do ….. 
tygodni od daty 
zawarcia Umowy. 
(termin określony na 
podstawie 
oświadczenia 
Wykonawcy złożonego 
w Formularzu 
ofertowym, 
stanowiącego 
Załącznik nr 2 do 
Umowy) 

 

Zadanie III Dostawa oraz implementacja 
licencji dla systemów 
administracyjnych 

 

 

Do 12 tygodni od daty 
podpisania Umowy 

 

Zadanie IV Wykonanie dokumentacji 
powykonawczej 

 Do 14 tygodni od daty 
podpisania Umowy 

 

Zadanie V Przeprowadzenie 
szkolenia/warsztatów 

 Do 12 tygodni od daty 
podpisania Umowy 

 

 
 

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty, pkt 7– było  
Uwaga: 
W przypadku, deklaracji skrócenia terminu dostawy urządzeń dostępowych typu Access Point w ramach 
Zadania II do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy, harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia będzie 
wyglądał następująco: Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, 
jednak nie później niż do 12 listopada 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy,  
z zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy. 

 
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty, pkt 7– powinno być 

Uwaga: 
W przypadku, deklaracji skrócenia terminu dostawy urządzeń dostępowych typu Access Point w ramach 
Zadania II do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy, harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia będzie 
wyglądał następująco: Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy,  
z zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy. 

 
 

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty, pkt 9– było  

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie w terminie 14 tygodni od daty zawarcia umowy nie 
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później jednak niż do dnia 10 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z 
zastrzeżeniem, że: 

1) Zadanie 1 – zrealizowane zostanie w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
2) Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie 

później niż do 12 listopada 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z 
zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ….. tygodni od daty zawarcia 
Umowy. 
(termin określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącego Załącznik 
nr 2 do Umowy); 

3)  Zadanie 3 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, 
4) Zadanie 4 – zrealizowane zostanie w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
5) Zadanie 5 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 

 
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty, pkt 9– powinno być 

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie w terminie 14 tygodni od daty zawarcia umowy, z 
zastrzeżeniem, że: 

1) Zadanie 1 – zrealizowane zostanie w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
2) Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy,  

z zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ….. tygodni od daty 
zawarcia Umowy. (termin określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, 
stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy); 

3)  Zadanie 3 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, 
4) Zadanie 4 – zrealizowane zostanie w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
5) Zadanie 5 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 

 
 

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy, § 3 ust. 1 – było 
Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie do 14 tygodni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż 
do dnia 10 grudnia 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że: 

6) Zadanie 1 – zrealizowane zostanie w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
7) Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie 

później niż do 12 listopada 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z 
zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ….. tygodni od daty zawarcia 
Umowy (termin określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącego 
Załącznik nr 2 do Umowy); 

8) Zadanie 3 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
9) Zadanie 4 – zrealizowane zostanie w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
10) Zadanie 5 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 

 
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy, § 3 ust. 1 – powinno być 

Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie do 14 tygodni od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że: 
1) Zadanie 1 – zrealizowane zostanie w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
2) Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem 

że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ….. tygodni od daty zawarcia Umowy (termin 
określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącego Załącznik nr 2 do 
Umowy); 

3) Zadanie 3 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
4) Zadanie 4 – zrealizowane zostanie w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
5) Zadanie 5 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
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Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu;  
2) SWZ – zmieniona w dniu 9-07-2021 r. 
3) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia  – zmieniony w dniu 9-07-2021 r.; 
4) Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty (FO) – zmieniony w dniu 9-07-2021 r.; 
5) Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy– zmieniony w dniu 9-07-2021 r. 

 
 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 

 

Anna Borowska 

Dyrektor Generalny  

Głównego Urzędu Statystycznego 
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