Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC z 31.10.2016.
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Nazwa dokumentu
Załącznik nr 3 do Studium
Wykonalności – Model
finansowy.

Opis zmiany
Aktualizacja dokumentu. Modyfikacja układu i zapisu komentarzy w pliku oraz
korekta formularza w zakresie dostosowania do możliwości realizacji
projektu przez okres 36 miesięcy. Dodatkowo zmodyfikowano dokument
wprowadzając zaokrąglenia matematyczne.

Załącznik nr 4- Formularz
planowania zasięgów i sieci
NGA.
Wymagania dla podłączenia
gospodarstw domowych do
drugiego naboru dla
działania 1.1 POPC.

1) Dodano załącznik „Formularz planowania zasięgów i sieci NGA”.
2) Zaktualizowano dokument „Instrukcja użytkownika”.
1) Usunięto pkt.1.3.4 w spisie treści,
2) Ppkt. 2.1 Obowiązki OSD w zakresie usług hurtowych, zapis o treści:
„Oferta będzie opublikowana na ogólnie dostępnym portalu www Operatora
co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług na wybudowanej
infrastrukturze” zmieniono na:
„Oferta będzie opublikowana na ogólnie dostępnym portalu www Operatora”.

4.

Wymagania dla podłączenia
jednostek oświatowych w
ramach drugiego naboru dla
działania 1.1 POPC.

1) Zmiana treści zapisu we wstępie:
„Niezależnie od Usług opisanych w Wymaganiach, OSD jest zobowiązany do
świadczenia na rzecz OK usług wskazanych w wymaganiach określających
specyfikację techniczną oraz warunki zapewnienia dostępu hurtowego do
sieci szerokopasmowej dla gospodarstw domowych, stanowiących załącznik
nr XX do dokumentacji konkursowej, na zasadach tam określonych”, na:
„Niezależnie od Usług opisanych w Wymaganiach, OSD jest zobowiązany do
świadczenia na rzecz OK usług wskazanych w wymaganiach określających
specyfikację techniczną oraz warunki zapewnienia dostępu hurtowego do
sieci szerokopasmowej dla gospodarstw domowych, stanowiących załącznik
nr 10 do Regulaminu Konkursu, na zasadach tam określonych”.

2) Zmiana treści definicji „Jednostki oświatowej” w Słowniku pojęć z:
„Jednostka oświatowa – placówka podlegająca przyłączeniu do Sieci POPC
wskazana w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Wymagań”,
na:
Jednostka oświatowa – placówka podlegająca przyłączeniu do Sieci POPC
wskazana w wykazie stanowiącym Załącznik nr 12 i 13 do Regulaminu
konkursu.
3) Zmiana treści zapisu ppkt. 5 w punkcie 1.4 „Wymagania jakościowe dla
Usług” z:
„Strony mogą określić poziom gwarantowanych parametrów jakościowych,
spełniający wymagania określone w ppkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania. Powyżej, odrębnie dla każdej z usług.”, na:
„Strony mogą określić poziom gwarantowanych parametrów jakościowych,
spełniający wymagania określone w ppkt. 1) i 2) powyżej, odrębnie dla każdej
z Usług.”
4) Zmiana treści zapisu w pkt. 1.6 „Wymagania dla sposobu wykonania i
nadmiarowości infrastruktury dołączenia Jednostek oświatowych” z:
 dla Jednostek oświatowych bez litery „A” w spisie stanowiącym
Załącznik nr 1 do Wymagań zastosowana technologia przyłączenia
telekomunikacyjnego musi umożliwiać (…)”, na:
 dla Jednostek oświatowych bez litery „A” w spisie stanowiącym
Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu zastosowana technologia
przyłączenia telekomunikacyjnego musi umożliwiać (…)”.

5) Zmiana treści zapisu w pkt. 1.6 „Wymagania dla sposobu wykonania i
nadmiarowości infrastruktury dołączenia Jednostek oświatowych” z:
 dla Jednostek oświatowych z literą „A” w spisie stanowiącym Załącznik
nr 1 do Wymagań zastosowana technologia przyłączenia
telekomunikacyjnego musi umożliwiać (…)”, na:
 dla Jednostek oświatowych z literą „A” w spisie stanowiącym Załącznik
nr 13 do Regulaminu konkursu zastosowana technologia przyłączenia
telekomunikacyjnego musi umożliwiać (…)”.
6) Zmiana treści zapisu w pkt. 1.7 „Wymagania dla urządzeń końcowych:
„Wymagania na urządzenia CPE zawiera Załącznik nr 2.”, na:
„Wymagania na urządzenia CPE zawiera Załącznik nr 1 do Wymagań”,
7) Zmiana treści zapisu w pkt. 1.7 „Wymagania dla urządzeń końcowych” z:
„Wymagania w zakresie urządzenia sieci Wi-Fi stanowi Załącznik nr 3.”, na:
„Wymagania w zakresie urządzenia sieci Wi-Fi stanowi Załącznik nr 2 do
Wymagań.”.
8) Zmiana treści zapisu w pkt. 1.8 „Pozostałe wymagania” z:
„Wymagania na pozostałą infrastrukturę telekomunikacyjną OSD,
wykonywane w ramach II naboru zawarte są w „Wymaganiach dla sieci NGA
– POPC”, na:
„Wymagania na pozostałą infrastrukturę telekomunikacyjną OSD,
wykonywaną w ramach II naboru zawarte są w „Wymaganiach dla podłączenia
gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.
9) Zmiana zapisu ppkt. 1 w punkcie 2.8 „Bonifikaty” z:
„Bonifikaty przysługują OK za każdy rozpoczęty dzień, w którym Usługa
będąca przedmiotem Zamówienia na Usługę była niedostępna po
przekroczeniu parametru RDU określonego w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania. Ppkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
Wymagań, na:
„Bonifikaty przysługują OK za każdy rozpoczęty dzień, w którym Usługa
będąca przedmiotem Zamówienia na Usługę była niedostępna po
przekroczeniu parametru RDU określonego w pkt. 1.4 ppkt. 4) Wymagań”.
10) Zmiana zapisu w pkt. 2.14.2. „Usługi komplementarne” z:
„Jednostki rozliczeniowe i górny limit opłat pobieranych przez OSD za
świadczenie wszelkich hurtowych usług komplementarnych niewymienionych
w pkt. 2.14.1 Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Wymagań (…)”,
na:
„Jednostki rozliczeniowe i górny limit opłat pobieranych przez OSD za
świadczenie wszelkich hurtowych usług komplementarnych niewymienionych
w pkt. 2.14.1 Wymagań (…)”.
11) Zmiana zapisu w pkt. 2.14.4 „Inne rodzaje dostępu do hurtowych usług
aktywnych i pasywnych” z:

„OSD ustala ceny dotyczące innego rodzaju dostępu do hurtowych usług
aktywnych i pasywnych w zakresie Sieci POPC zgodnie z wymaganiach
określającymi specyfikację techniczną oraz warunki zapewnienia dostępu
hurtowego do sieci szerokopasmowej dla gospodarstw domowych,
stanowiących załącznik nr XX do dokumentacji konkursowej.”, na:
„OSD ustala ceny dotyczące innego rodzaju dostępu do hurtowych usług
aktywnych i pasywnych w zakresie Sieci POPC zgodnie z wymaganiach
określającymi specyfikację techniczną oraz warunki zapewnienia dostępu
hurtowego do sieci szerokopasmowej dla gospodarstw domowych,
stanowiących Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.”
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Lista dokumentów
niezbędnych do podpisania
Umowy o dofinansowanie
Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata
2014-2020”, z dnia
19.09.2016 (obowiązujące
od dnia 14 października
2016 r.);
Rozporządzenie Ministra
Cyfryzacji z dnia 4
października 2016 r.
zmieniające rozporządzenie
w sprawie udzielania
pomocy na rozwój
infrastruktury
szerokopasmowej w ramach
Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata
2014–2020 (Dz.U. 2016 poz.
1648).

Aktualizacja dokumentu.
Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.

Dodano dokument z uwagi na aktualizację zapisów ustawy.

