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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/314/13 od 30.10.2013 roku do 15.11.2013 roku (min. 7 dni) 

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIUU  
 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa    
na podstawie w art. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907) dalej zwaną ustawą Pzp 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

„Przyłączenie do sieci Internet i 
świadczenie usług dostępu do 
Internetu szerokopasmowego” 

  
OOggłłoosszzeenniiee  uummiieesszzcczzoonnee  ww  BBZZPP  ww  ddnniiuu  3300..1100..22001133  rrookkuu  nnuummeerr    

442994-2013 
 

 
ZZaammiieesszzcczzeenniiee  ooggłłoosszzeenniiaa:: obowiązkowe 
OOggłłoosszzeenniiee  ddoottyycczzyy:: zamówienia publicznego 

 
  

11..  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  
 

11..11    NNaazzwwaa  ii  aaddrreess:: 
Gmina Milanówek  
adres: Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
REGON: 013269150; NIP: 5291799245; 
tel. (022) 758-30-61, fax. (022) 755-81-20, e-mail: miasto@milanowek.pl 

 
aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::    
  
www.milanowek.pl 
 

11..22..  RRooddzzaajj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::  
 
Administracja samorządowa 

 
22..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
22..22  RRooddzzaajj  zzaammóówwiieenniiaa::  
  
usługi 
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22..33  OOkkrreeśślleenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  oorraazz  wwiieellkkoośśccii  ii  zzaakkrreessuu  zzaammóówwiieenniiaa::::  
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu, w tym przyłączenie do sieci 
Internet oraz dostarczenie i instalacja urządzeń umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi 
dostępowej dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu oraz w jednostkach publicznych znajdujących się 

na terenie Gminy Milanówek.  
 
Beneficjenci Ostateczni to mieszkańcy Gminy Milanówek uczestniczący  
w projekcie.  
Jednostki publiczne objęte zamówieniem, to: 

- Zespół Szkół Gminnych Nr 1 ul. Królewska 69, 
- Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Literacka 20, 
- Zespół Szkół Gminnych Nr 3 ul. Żabie Oczko 1, 
- Milanowskie Centrum Kultury ul. Kościelna 3, 

- Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiderkiewicza  41. 
 
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć poniższy asortyment: 

• Dostęp do Internetu wraz z instalacją i konfiguracją niezbędnych urządzeń  

u 62 Beneficjentów Ostatecznych na terenie Gminy Milanówek, w sposób zapewniający 
maksymalną użyteczność i niezawodność w użytkowaniu. Prędkość połączenia nie mniej niż 2048 

kbit/s (download) i prędkość wysyłania nie mniej niż 256 kbit/s (upload), limit transferu danych 
nie mniej niż 10GB miesięcznie na jedno stanowisko komputerowe, usługa dostępna 24h/7dni w 
tygodniu. 

• Dostęp do Internetu wraz z instalacją i konfiguracją niezbędnych urządzeń w 5 Jednostkach 

Publicznych (66 stanowisk komputerowych). Prędkość połączenia nie mniej niż 4096 kbit/s 

(download) i prędkość wysyłania nie mniej niż 512 kbit/s (upload) na jedno stanowisko 
komputerowe, bez ograniczeń pobierania danych, usługa dostępna 24h/7dni w tygodniu. 

• Konfiguracja ma uniemożliwiać korzystanie z usługi dostępu do Internetu osobom trzecim. 

• W skład zestawu komputerowego wchodzi komputer stacjonarny, który nie jest wyposażony w 

kartę łączności bezprzewodowej. 
 
Zamówioną usługę w zakresie przyłączenia do sieci internetowej, instalacji  

i konfiguracji  niezbędnych urządzeń należy wykonać u wskazanych Beneficjentów Ostatecznych  
Projektu w godzinach 800 – 1900, poniedziałek – piątek, w terminach ustalonych z Beneficjentem 
Ostatecznym i Zamawiającym, zgodnie z „Harmonogramem instalacji”, zawierającym miejsca i terminy 
instalacji, który będzie uzgodniony z Wykonawcą po zawarciu umowy, a w przypadku Jednostek 
Publicznych uczestniczących w projekcie, w godzinach pracy Jednostek tj. 800 – 1600, poniedziałek – 

piątek, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia „Specyfikacja Techniczna” załącznik nr 1. 
 
Wykonawca przyłączy do sieci Internet  oraz dostarczy i zainstaluje urządzenia umożliwiające 
korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla wszystkich komputerów w terminie 30 dni roboczych 
od dnia podpisania umowy.  
Aktywacja usługi dostępu do Internetu we wszystkich lokalizacjach nastąpi  
w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. 

 
Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do zapewnienia nieprzerwalnego dostępu 
do sieci Internet u każdego Beneficjenta Ostatecznego i w jednostkach publicznych do dnia 31 marca 
2019 r. 
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Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy, nieużywany sprzęt służący do połączenia się z  Internetem  
wyprodukowany  w  okresie  ostatnich 6 miesięcy, w pełni  kompatybilny z zainstalowanym 
oprogramowaniem na stacjach roboczych oraz wolny od wad.  
Dostarczony sprzęt dla w/w usługi musi posiadać oznaczenie CE zgodne  
z aktualnie obowiązującymi przepisami i posiadać deklarację zgodności oferowanego towaru z unijnymi 
normami bezpieczeństwa. 
 
Oferowana przez Wykonawcę usługa musi spełniać parametry techniczne i jakościowe określone w 
„Specyfikacji Technicznej”. Zamawiający zdefiniował minimalne wymagania, dopuszcza rozwiązania o 
parametrach lepszych od wskazanych w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem 
udokumentowania przez Wykonawcę lepszej funkcjonalności i wydajności.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufnego charakteru informacji  
i dokumentów ekonomicznych, technicznych lub handlowych związanych  
z realizacją niniejszej umowy.  
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną usługą 
Wykonawca podejmie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia 
bezpieczeństwa świadczonej usługi. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2002 
r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami]. 
 
Jeżeli Wykonawca posiada obowiązujący Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
bezwzględnie wymagany przepisami prawa (np. telekomunikacyjnego) nałożonymi na Wykonawcę, to 
jego treść musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia i nie może zawężać przedmiotu zamówienia, 
obowiązków ciążących na Wykonawcy, oraz praw Zamawiającego. W przypadku sprzeczności pomiędzy 
postanowieniami dokumentu Wykonawcy, a warunkami wykonania i udziału w przedmiotowym 
postępowaniu  zastosowanie będą miały wytyczne dotyczące udzielania przedmiotowego zamówienia 
publicznego. 
 

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot 
zamówienia w okresie trwania umowy, to jest do 31 marca 2019 r., zgodnie zapisami w „Specyfikacji 
Technicznej”. 
 
Wykonawca odpowiada za dostarczany sprzęt do świadczenia usługi podczas transportu, w przypadku 
uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.  
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez 
Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.  
 
 Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego Indywidualne Protokoły Odbioru potwierdzające 
uruchomienie usługi świadczenia dostępu do Internetu w danej lokalizacji, zawierające numery seryjne 
urządzeń, podpisane przez Beneficjenta Ostatecznego bądź uprawnionego pracownika Jednostki 
Publicznej  
i przedstawiciela Wykonawcy.  
Po  aktywowaniu  usługi dostępu do Internetu  przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi prawidłowe 
funkcjonowanie świadczonych usług, zgodność z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami 
technicznymi oraz potwierdzi ten fakt własnoręcznym podpisem na w/w protokołach. W powyższych 
protokołach zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące świadczonej usługi. 
 
Na podstawie Indywidualnych Protokołów Odbioru, potwierdzających dostęp do Internetu i prawidłowe 
działanie usługi we wszystkich lokalizacjach, sporządzony zostanie w terminie maksymalnie 7 dni 
kalendarzowych od daty aktywowania usługi dostępu do Internetu Końcowy Protokół Zdawczo-
Odbiorczy, podpisany przez obie strony. 
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Podpisany bez zastrzeżeń Końcowy Protokół Zdawczo-Odbiorczy, będzie podstawą do wystawienia 
faktury i wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 
Do Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Wykonawca dołączy wykaz  haseł dostępu, 
niezbędnych do nawiązania połączenia z Internetem, jeśli hasła będą wymagane. 
 

Personel Wykonawcy skierowany do realizacji przedmiotu zamówienia w terenie musi być 
wyposażony w ubranie z logo (nazwą) firmy.  
 
      Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji świadczenia w/w usługi na 
koszt Wykonawcy, bez konieczności zmiany umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w „Specyfikacji 
Technicznej”. 

 
Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców Gminy Milanówek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa  Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- elnclusion i w 
okresie jego trwałości ze środków własnych Zamawiającego. 
 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym za faktycznie 
świadczone usługi dostępu do sieci internet i za wykonane przyłączenia. Wynagrodzenie obejmuje 
całość kosztów poniesionych przez Wykonawcę niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia. 
Należne wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie miesięcznych faktur za 
świadczenie usług dostępu do internetu (opłata abonamentowa) za każdy miesiąc przez okres 
obowiązywania umowy.  Zamawiający dopuszcza możliwość powiększenia pierwszego należnego 
wynagrodzenia o ewentualne koszty za przyłączenie do sieci internetowej, w takiej sytuacji Wykonawca 
w treści faktury poda oddzielnie koszt abonamentu i koszt przyłączenia.  
W treści faktur Wykonawca zobowiązany będzie do podawania oddzielnie wysokości abonamentu dla 
Beneficjentów Ostatecznych i Jednostek Publicznych. 
  

    
  22..55..  pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieeńń  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyycchh::  
    
  OOkkrreeśślleenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  oorraazz  wwiieellkkoośśccii  lluubb  zzaakkrreessuu  zzaammóówwiieeńń  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyycchh  
    
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50% wartości podstawowego 
zamówienia, obejmujący świadczenie usług dostępu do internetu wraz z instalacja niezbędnych 
urządzeń  

    
  
  22..66..  WWssppóóllnnyy  SSłłoowwnniikk  ZZaammóówwiieeńń  ((CCPPVV))::  
  
CPV 724000004- Usługa dostępu do Internetu     
      
  22..77.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  cczzęęśścciioowweejj::  
 

nie 
 
 22..88.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  wwaarriiaannttoowweejj.. 
  

nie 
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 22..99.. CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa  lluubb  tteerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa: 
 
zakończenie: 31.03.2019r 

 

33..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  CCHHAARRAAKKTTEERRZZEE  PPRRAAWWNNYYMM,,  EEKKOONNOOMMIICCZZNNYYMM,,  
FFIINNAANNSSOOWWYYMM  II  TTEECCHHNNIICCZZNNYYMM  

 
 33..11.. wwaaddiiuumm:: 
 

IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  tteemmaatt  wwaaddiiuumm::  
 
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10.000,00 PLN.  

 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 

 
Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.11.2013 roku 
do godziny 1230 .  

 
Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w 
Białej Rawskiej Filia Milanówek  numer rachunku  62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 z 
dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „Przyłączenie do sieci Internet i świadczenie usług 
dostępu do Internetu szerokopasmowego” lub w formach wymienionych w art. 46 ust.6 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 

 
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi znajdować się na 
koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a  potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć 
do oferty. 

 
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów należy 
załączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta w Milanówku ul. Kościuszki 45,  a ich 
poświadczone kopie dołączyć do oferty. Zaleca się aby dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty 
został złożony w oddzielnej kopercie. 

 
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 

 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertą akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

 
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 
  

33..33..  WWaarruunnkkii  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  ooppiiss  ssppoossoobbuu  ddookkoonnyywwaanniiaa  oocceennyy      
                ssppeełłnniieenniiaa  ttyycchh  wwaarruunnkkóóww:: 
 

33..33..11 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
               jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
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Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. 
U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 
 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację złożonych dokumentów w zakresie zgodności z określonym powyżej warunkiem. 
 

33..33..22 wiedza i doświadczenie 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia  
w zakresie art. 22 ustawy Pzp. 
 

33..33..33 potencjał techniczny 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia  
w zakresie art. 22 ustawy Pzp. 

 
33..33..44 osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia  
w zakresie art. 22 ustawy Pzp. 
 

 
33..33..55 sytuacja ekonomiczna i finansowa 

 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, iż posiada ubezpieczenie deliktowe 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o 
wartości nie mniejszej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy zł.)   
 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację załączonych dokumentów w zakresie wskazanym w ww. warunku,  w szczególności czy z 
załączonego dokumentu wynika, że został opłacony (jeżeli nie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
dowód opłacenia ubezpieczenia),co do zgodności z zakresem ubezpieczenia objętym dokumentem z 
wymienionym w powyższym warunku. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie 
dokumentów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  
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33..44.. iinnffoorrmmaaccjjaa  oo  oośśwwiiaaddcczzeenniiaacchh  lluubb  ddookkuummeennttaacchh,,  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć        
            WWyykkoonnaawwccyy  ww  cceelluu  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww        

                  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244  uusstt..11      
              uussttaawwyy  ::  

  

33..44..11  WW  zzaakkrreessiiee  wwyykkaazzaanniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  wwaarruunnkkóóww,,  oo  kkttóórryycchh        

                  mmoowwaa  ww  aarrtt..    2222  uusstt..  11  uussttaawwyy,,  oopprróócczz  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  oo  ssppeełłnniieenniiuu  wwaarruunnkkóóww      

                uuddzziiaałłuu  ww    ppoossttęęppoowwaanniiuu,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć:: 

  
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 
 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 
 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia  
 

 

33..44..22  WW  zzaakkrreessiiee  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244    
                            uusstt..  11  uussttaawwyy,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  
  

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
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• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  

 
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  

 
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert;  
 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy, określonym w pkt 3.4.2.  

 

33..44..33  DDookkuummeennttyy  ppooddmmiioottóóww  zzaaggrraanniicczznnyycchh  
  
JJeeżżeellii  wwyykkoonnaawwccaa  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoozzaa  tteerryyttoorriiuumm  
RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj,,  pprrzzeeddkkłłaaddaa::  
 
 

33..44..33..11    ddookkuummeenntt  wwyyssttaawwiioonnyy  ww  kkrraajjuu,,  ww  kkttóórryymm  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  
zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccyy,,  żżee::  
  

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

  
33..44..33..22  
     

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  

 
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
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1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert.  

 
 

33..44..44    ddookkuummeennttyy  ddoottyycczząąccee  pprrzzyynnaalleeżżnnoośśccii  ddoo  tteejj  ssaammeejj  ggrruuppyy  kkaappiittaałłoowweejj::  
 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

 
 

 4.PROCEDURA 
  

  4.1.1. TTrryybb  uuddzziieelleenniiaa  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
przetarg nieograniczony 
 

 4.2.1. KKrryytteerriiaa  oocceennyy  ooffeerrtt:: 
 
Najniższa cena 
 

  44..33.. zzmmiiaannaa  uummoowwyy   

pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  iissttoottnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  zzaawwaarrtteejj  uummoowwyy  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  ttrreeśśccii  ooffeerrttyy,,  nnaa  

ppooddssttaawwiiee  kkttóórreejj  ddookkoonnaannoo  wwyybboorruu  wwyykkoonnaawwccyy:: 

DDooppuusszzcczzaallnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  uummoowwyy  oorraazz  ookkrreeśślleenniiee  wwaarruunnkkóóww  zzmmiiaann  
 
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
 

1. w zakresie terminu: 
a) w przypadku wystąpienia w czasie realizacji zamówienia okoliczności uniemożliwiających 

terminowe wykonanie przyłączenia do sieci Internet objętego zamówieniem istnieje 
możliwość wstrzymania instalacji do czasu usunięcia lub wyjaśnienia okoliczności 
uniemożliwiających wykonanie zamówienia i przesunięcia terminu o czas przerwy; 

b) przesunięcie terminu,  jeśli nie będzie możliwości wykonania przyłączenia do sieci 
internetowej z powodu nieobecności Beneficjenta Ostatecznego– o wystąpieniu 
przedmiotowej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie 
Zamawiającego, podając dane Beneficjenta Ostatecznego i przyczynę nieobecności pod 
rygorem utraty uprawnienia do zmiany terminu; 

c) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy innych niż opisane 
powyżej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie, w 
zakresie przyłączenia do sieci internetowej - Zamawiający może przedłużyć termin 
wykonania przedmiotu umowy  o czas niezbędny do jej wykonania. Wykonawca może 
najpóźniej na pięć dni kalendarzowych przed terminem realizacji tych prac objętych 
umową, powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o przedłużenie 
terminu wykonania tych prac, dostarczając Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe 
uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień 
lub z niedochowania należytej staranności Wykonawcy. Niezłożenie przedmiotowego 
wniosku w określonym terminie pozbawia Wykonawcę możliwości przedłużenia terminu 
umowy. Zamawiający ma trzy dni kalendarzowe od daty otrzymania pisma na 
ustosunkowanie się do złożonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji; 
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d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to 
działanie nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. Zamawiający przewiduje 
zmianę terminu o czas w którym prace nie mogły być wykonywane; 

e) z powodu ważnych przyczyn, nie leżących po stronie Wykonawcy, pisemnie uzasadnionych 
i udowodnionych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na termin 
zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie przyłączenia do sieci internetowej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej weryfikacji ww. przyczyn 
wskazanych przez Wykonawcę i do samodzielnego podjęcia decyzji w kwestii zasadności 
zmiany terminu. Przedłużenie terminu nastąpi o czas w którym wykonanie usługi było 
niemożliwe; 

f) z powodu siły wyższej, np. klęski żywiołowej lub wystąpienia zdarzenia losowego 
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Zamawiający przewiduje zmianę terminu 
wykonania przyłącza oraz aktywacji usługi o czas w którym prace nie mogły być 
wykonane. W przypadku świadczenia usług dostępu do Internetu termin obowiązywania 
umowy nie ulegnie przedłużeniu. 

2. Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła; 
b) zmian przepisów prawa oraz wydanych  do  nich aktów wykonawczych  powiązanych z 

ustawą Pzp lub  przepisami związanymi z przedmiotem zamówienia; 
c) wystąpienia  okoliczności, których  strony   umowy  nie były  w stanie przewidzieć, 

pomimo  zachowania  należytej  staranności. 
 
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, o których mowa powyżej z 
wyjątkiem pkt 1)b)-c) Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie jednak nie 
później niż 5 dni roboczych przed upływem terminu realizacji umowy.  
 
Wykonawca w zawiadomieniu o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania umowy, 
zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego 
wniosku, pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub z niedochowania należytej 
staranności Wykonawcy. Niezłożenie przedmiotowego wniosku w określonym terminie pozbawia 
Wykonawcę możliwości przedłużenia terminu umowy.  
 
Zamawiający ma cztery dni robocze od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się do złożonego 
wniosku, o którym mowa powyżej i powiadomienie Wykonawcy na piśmie o swojej decyzji. 
 
 
W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę umowy w tym na przedłużenie terminu 
wykonania zamówienia w zakresie przyłączenia do sieci, zostanie sporządzony aneks w formie 
pisemnej. 
 
Wszelkie ewentualne zmiany określone powyżej z wyjątkiem pkt. 2)a), nie będą stanowić podstawy do 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie obowiązującej umowy do zmiany lokalizacji wykonanego 
przyłączenia do sieci Internet  bez konieczności zmiany zawartej umowy i bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów przez Zamawiającego. 
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44..44..  IInnffoorrmmaaccjjee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  
  
44..44..11..  aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj,,  nnaa  kkttóórreejj  jjeesstt  ddoossttęęppnnaa    ssppeeccyyffiikkaaccjjaa  iissttoottnnyycchh  
wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
www.milanowek.pl.  

    
SSppeeccyyffiikkaaccjjęę  iissttoottnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa  mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  ppoodd  aaddrreesseemm::  
 
na wniosek Zainteresowanego, w referacie Informatyki w Urzędzie Miasta Milanówka  ulica Spacerowa 
4, Milanówek w godzinach pracy Urzędu  

 
44..44..44..  TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  wwnniioosskkóóww  oo  ddooppuusszzcczzeenniiee  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  
lluubb  ooffeerrtt::  

 
15.11.2013 roku,  godzina 1230 

 

MMiieejjssccee:: w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka w Milanówku ul. Spacerowa 4, 
bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego. 

 
44..44..55.. TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą::  

 

OOkkrreess  ww  ddnniiaacchh:: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert.) 
 
 

44..44..1166.. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 

 
 

Zamówienie  realizowane jest w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców Gminy Milanówek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa  Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- elnclusion. 

 
 44..44..1177.. czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
 
nie 

 
          Burmistrz Miasta Milanówka 

          -/- 
     Jerzy Wysocki  

 


