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Nr sprawy: TOM.271.2.31.2013         

 
                                                                              
Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/30/INF/13 na " Przyłączenie do sieci Internetu i 
świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego " 
 

 
 

Zamawiający Gmina Milanówek na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
dotyczącej ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 
 W pkt. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający dokonał częściowych zmian 
wprowadzając modyfikację istniejących zapisów: 
  

1. Zmieniono zapis: „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.” 

 
Obecnie powyższy zapis otrzymuje brzmienie: 
 
Jeżeli Wykonawca posiada obowiązujący Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
bezwzględnie wymagany przepisami prawa (np. telekomunikacyjnego) nałożonymi  
na Wykonawcę, to jego treść będzie stanowiła załącznik do zawartej miedzy Stronami umowy. 
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami dokumentu Wykonawcy (Regulaminu),  
a warunkami wykonania i udziału w przedmiotowym postępowaniu  zastosowanie będą miały 
wytyczne dotyczące udzielania przedmiotowego zamówienia publicznego.” 
 
W związku z dokonaną zmianą uległ również zmianie zapis § 6 ust. 2 wzoru umowy, który 
otrzymuje brzmienie: 
 

Zamawiający przyjmie Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązujący  
u danego Dostawcy Usług Telekomunikacyjnych, będącego stroną Umowy (jeśli występuje),  
o ile dokument taki jest bezwzględnie wymagany przepisami prawa (np. 
telekomunikacyjnego) nałożonymi na Wykonawcę, który stanowi załącznik nr 4 do umowy, 
a w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami dokumentu (Regulaminu)  
z postanowieniami Umowy w ramach udzielonego zamówienia publicznego rozstrzygające 
będą postanowienia Umowy w ramach udzielonego zamówienia publicznego. 

 
 

2. Zmieniono zapis: „Personel Wykonawcy skierowany do realizacji przedmiotu zamówienia 
w terenie musi być wyposażony w ubranie z logo (nazwą firmy) Wykonawcy.”  
 

 
Obecnie powyższy zapis otrzymuje brzmienie: 
 
„Personel Wykonawcy skierowany do realizacji przedmiotu zamówienia w terenie musi być 
wyposażony w ubranie z logo (nazwą firmy) Wykonawcy, bądź w identyfikatory z logo (nazwą 
firmy) Wykonawcy.”  
 



 

 

W związku z dokonaną zmianą uległ również zmianie zapis § 6 ust. 3 wzoru umowy, który 
otrzymuje brzmienie: 
 

wyposażenia personelu skierowanego do realizacji zamówienia w terenie  
w ubranie z logo (nazwą firmy) Wykonawcy, bądź w identyfikatory z logo (nazwą firmy) 
Wykonawcy. 

 
3. Skonkretyzowano zapis dot. zmiany lokalizacji wykonanych przyłączy, zapisy otrzymują 

brzemiennie: 

 
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”. Ponieważ Zamawiający nie jest w stanie podać konkretnej ilości, 
przyjmuje szacunkową ilość do 15% zmiany lokalizacji w okresie realizacji umowy. 
Zmiana lokalizacji świadczenia usługi nastąpi o ile Wykonawca będzie posiadał możliwości 
techniczne świadczenia usługi w danej nowej lokalizacji. Brak możliwości świadczenia usługi 
wykonawca musi udokumentować, że żadna z dostępnych na rynku technologii nie może być 
wykorzystana. 
 

4. Dokonano częściowej zmiany parametrów i obecnie jest: 
 
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. 
 
W związku z dokonaną zmianą uległ również zmianie zapis § 1 ust. 3 pkt 2 wzoru umowy, który 
otrzymuje brzmienie: 
 

dostęp do Internetu wraz z instalacją i konfiguracją niezbędnych urządzeń  
w 5 Jednostkach Publicznych – JO, (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 

 
  
W związku z powyższym na podstawie art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający przedłużył termin 
składania ofert, wyznaczając go na dzień 20 grudnia 2013 roku godzina pozostaje bez zmian. 
 
W związku z dokonaną zmianą terminu składania ofert wpłaty wadium należy dokonać przed upływem 
terminu składania ofert tj. do dnia 20.12.2013 roku do godziny 1230 . 
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.12.2013r o godz. 1300 

 
Miejsce składania ofert jak i otwarcia pozostaje bez zmian. 

 
 
W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu na 
podstawie art.38 ust.4a ust. 1 w związku z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych.  
  
 
 

 

       Z poważaniem 

  Burmistrz Miasta Milanówka  
                                                                                                                      -/-                                       
                                                                                                                                      Jerzy Wysocki 
 


