
 
    

 
 

 

”eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii 
VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2007 - 2013 

1 
 
 
Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

Milanówek, dnia 16.12.2013 r.        

Nr sprawy: TOM.271.2.28.2013         

                  
                                                   

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/33/INF/13 na  "Budowa sieci informatycznej, 
systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanówka” 

 
                     

Zamawiający uzupełnia odpowiedź na pytania, które wpłynęły w dniu 09 grudnia 2013 roku 
w sprawie ww. postępowania: 

 

Pytanie: 

„W pkt. 3.1.3 w „Wymaganiach odnośnie Sieci Teleinformatycznej Gminy Milanówek” 
oraz „Wymaganiach odnośnie telefonii VoIP” w pkt. 2.3.3 Zamawiający żąda aby 
wykonawca posiadał doświadczenie w zakresie „minimum 3 przykładów realizacji 
takich prac na przestrzeni ostatnich 5 lat”. Zwracam uwagę że zapis ten jest 
sprzeczny z SIWZ pkt.5 ppkt 2 a,b w którym zamawiający jasno określił wymagania 
dotyczące doświadczenia i referencji. Który zatem zapis jest obowiązujący?” 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż obowiązują zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania zobowiązany będzie zgodnie z 
zapisami pkt.5 ppkt 2 a, b SIWZ wykazać, 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 

 
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 Zamawiający informuje, że dokona zmiany powyższego warunku poprzez jego 
rozszerzenie uwzględniając zapisy  z programu funkcjonalno-użytkowego i jego załączników. 
Odpowiednia informacja wraz ze zmianą ogłoszenia zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego w dniu 17.12.2013r.  

 

 
 

           Z poważaniem 

                       Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
                                                                                                           -/- 

                                                                                                     Łukasz Stępień  
 


