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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZMMIIAANNIIEE    

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  
  

Numer ogłoszenia: 529002-2013; data zamieszczenia: 

19.12.2013 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 494694-2013 data 02.12.2013r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 

7583061 w. 109, fax. 022 7248039. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest 
wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 25.000,00 PLN.  
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 
08.01.2014 roku do godziny 1215 .  

 
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: ”Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VoIP na terenie 
miasta Milanówka”  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. 
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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. 
 
 
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest 
wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 25.000,00 PLN.  
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 
14.01.2014 roku do godziny 1215 .  
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: ”Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VoIP na terenie 
miasta Milanówka”  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. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2. 
 

W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: 
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a) co najmniej jedno zamówienie polegające na  projektowaniu  i budowie sieci 
informatycznej tj. w systemie  zaprojektuj i wykonaj,  za kwotę nie mniejszą niż 500 
tys. zł brutto, lub; 

b) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji 
projektowej (która została przyjęta przez odpowiednie organy) sieci informatycznej, za 
kwotę nie mniejszą niż 30.000 oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na 
budowie sieci informatycznej o wartości nie mniejszej niż 470.000 zł 

 
rozpoczęte i zakończone przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
posiada dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z  zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Jeżeli Wykonawca  nie przedstawi realizacji jednego zamówienia  polegającego na 
zaprojektowaniu i wykonaniu zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia,  jako 
najważniejszej roboty wskazanej powyżej będzie to uznane przez Zamawiającego jako 
niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który podważa 
posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji  i  rzetelności  wymaganego  dla  należytego 
wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia. 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu robót w zakresie przedmiotowym jak i ilościowym w szczególności co do 
zgodności z wymienionym w powyższym warunku. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  
na podstawie dowodów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  
 
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: 
 
 

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na  projektowaniu  i budowie sieci 
informatycznej tj. w systemie  zaprojektuj i wykonaj,  za kwotę nie mniejszą niż 500 
tys. zł brutto,  

lub; 
b) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji 

projektowej (która została przyjęta przez odpowiednie organy) sieci informatycznej, za 
kwotę nie mniejszą niż 30.000 oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na 
budowie sieci informatycznej o wartości nie mniejszej niż 470.000 zł 

oraz 
c) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie sieci teletechnicznej o zbliżonej 

do przedmiotu zamówienia złożoności technicznej przedstawionej w „Wymagania 
odnośnie sieci Teleinformatycznej gminy Milanówek”; 

d) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu systemów CCTV, w 
szczególności z Megapikselowymi kamerami IP; 

e) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu Infomatów o zbliżonej do 
przedmiotu zamówienia złożoności technicznej; 
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f) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie systemu HotSpot o zbliżonej do 
przedmiotu zamówienia złożoności technicznej; 

g) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac polegających na budowie 
telefonii VoIP, 

 
rozpoczęte i zakończone przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
posiada dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z  zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
Ponadto Wykonawcy zobowiązani będą wykazać odbyte szkolenia w zakresie określonym w 
pkt. od c) do g), które należy potwierdzić certyfikatami/ autoryzacjami producentów. 
Wykonawca powinien udokumentować odbyte co najmniej jedno szkolenie z każdego 
zakresu. 
 
Jeżeli Wykonawca  nie przedstawi realizacji jednego zamówienia polegającego na 
zaprojektowaniu i wykonaniu zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia, jako 
najważniejszej roboty wskazanej powyżej (określonych w powyższym warunku) będzie to 
uznane przez Zamawiającego jako niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań  
w stopniu, który podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji   
i  rzetelności  wymaganego  dla  należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji 
udzielanego zamówienia. 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu robót w zakresie przedmiotowym jak i ilościowym  
w szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  
na podstawie dowodów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  
 

 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4 
 

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 08.01.2014 roku,  godzina 1215 
Miejsce: Oferty należy składać w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miasta Milanówka w 
Milanówku ul. Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego. 
 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 14.01.2014 roku,  godzina 1230 

 
Miejsce: Oferty należy składać w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miasta Milanówka w 
Milanówku ul. Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego. 

 
          Burmistrz Miasta Milanówka 

          -/- 
     Jerzy Wysocki  

 


