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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/71/14 od 07.03.2014 roku do 21.03.2014 roku (14 dni) 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
działając zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr ZP.271/3/INF/14 w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych na  
 

 

”Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego wraz z instalacją 
niezbędnych urządzeń” 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 75986 – 2014 umieszczonego dnia 07.03.2014 roku 
 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 40052-2014 z dnia 04.02.2014 r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie 

 
 
RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorządowa 
 
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: usługi 
 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 

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 
zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek.  
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Beneficjenci Ostateczni to mieszkańcy Gminy Milanówek uczestniczący w projekcie.  
 
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. 

• Wykonawcza nie może świadczyć  innych usług  niż określone w przedmiocie 
zamówienia. 

• Po przekroczeniu ustalonego miesięcznego limitu transferu Zamawiający dopuszcza 
możliwość obniżenia prędkości połączenia na nie mniej niż 512 kbit/s (download) i 
prędkość wysyłania nie mniej niż 128 kbit/s (upload) ale nie dopuszcza możliwości 
naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu.  

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

 
Zamówioną usługę w zakresie 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.  
W skład zestawu komputerowego wchodzi komputer stacjonarny, który nie jest wyposażony 
w kartę łączności bezprzewodowej. 
 
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 nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.  
Aktywacja usługi dostępu do Internetu we wszystkich lokalizacjach nastąpi  
najpóźniej w terminie do dnia 24 marca 2014 r. 
 
Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do zapewnienia dostępu do sieci 
Internet u każdego Beneficjenta Ostatecznego do dnia 31 marca 2019 r. 
 
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.  
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Strony zobowiązane będą do zachowania poufnego charakteru informacji i dokumentów 
ekonomicznych, technicznych lub handlowych związanych z realizacją niniejszej umowy.  
 
Wykonawca zobowiązuje się 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 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 bez zastrzeżeń 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) Wykonawcy lub identyfikator 
ze zdjęciem.  
 
      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”. 
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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.  
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
 
CPV 72400000- 4- Usługa dostępu do Internetu                 
  
 
PROCEDURA 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: tak 

 

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. 
 
 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2014  
 
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2 
 
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
 
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 
FHU MULTIFOX Arkadiusz Rojek 
ul. Okulickiego 58/70 paw. 11 

26-600 Radom 

 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 282.704,50 zł. 
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INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 
  
Cena wybranej oferty: 218.239,99 
 
 Oferta z najniższą ceną:   218.239,99 / oferta z najwyższą ceną: 269.960,40

 Waluta: PLN                 

 

 

         
z up. Zastępca  Burmistrza  Miasta Milanówka 

       -/- 
Michał Stępień                                                                        

 
 

 


