Milanówek, dnia 18.02.2014r.
Nr sprawy: TOM.271.1.6.2014

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/6/INF/14 na ”Dostawa symetrycznego łącza
internetowego dla Gminy Milanówek”

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.

I.

W pkt. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający dokonał częściowych zmian
wprowadzając modyfikację, doprecyzowanie istniejących zapisów:

1. Zmieniono zapis:
„Wykonawca w ramach zamówienia będzie zobowiązany dostarczyć:
1) dostęp do symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum
40Mbps/40Mbps w Serwerowni Miejskiej Sieci Informatycznej,
2) dostarczenie niezbędnych urządzeń umożliwiających korzystanie z łączy
światłowodowych Zamawiającego,
3) dostarczone łącze ma nie posiadać ograniczeń w poobieraniu danych, usługa
dostępna 24h/7,
4) zamówioną usługę w zakresie instalacji i konfiguracji niezbędnych urządzeń należy
wykonać w 5 Jednostkach Publicznych uczestniczących w projekcie, w godzinach
pracy Jednostek tj. w godz. 800 – 1600, w dni robocze tj. poniedziałek – piątek,
w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy,
5) w skład zestawu komputerowego wchodzi komputer stacjonarny, który nie jest
wyposażony w kartę łączności bezprzewodowej,
6) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych osób przez
zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. Co zostanie potwierdzone
protokołem z odbytego szkolenia,
7) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości działania dostarczonych
urządzeń przez cały okres umowy w razie awarii sprzętu ma dostarczyć sprzęt
o parametrach nie gorszych niż dostarczony.”
Obecnie powyższy zapis otrzymuje brzmienie:
Wykonawca w ramach zamówienia będzie zobowiązany:
1) zapewnić dostęp do symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum
40Mbps/40Mbps w Serwerowni Miejskiej Sieci Informatycznej,
2) dostarczyć niezbędne urządzenia umożliwiające korzystanie z dostępu do łącza
internetowego, w w/w Jednostkach wskazanych przez Zamawiającego,
3) dostarczone łącze ma nie posiadać ograniczeń w poobieraniu danych, usługa dostępna
24h/7,
4) zamówioną usługę w zakresie instalacji i konfiguracji niezbędnych urządzeń należy
wykonać w 5 Jednostkach Publicznych uczestniczących w projekcie, w godzinach pracy
Jednostek
tj. w godz. 800 – 1600, w dni robocze tj. poniedziałek – piątek,
w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy,
5) uruchomić usługę dostępu do Internetu na zestawach komputerowych nie
posiadających karty łączności bezprzewodowej, znajdujących się w w/w Jednostkach
wskazanych przez Zamawiającego,

6)

7)

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych osób przez zamawiającego z
obsługi dostarczonego sprzętu. Co zostanie potwierdzone protokołem z odbytego
szkolenia,
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości działania dostarczonych
urządzeń przez cały okres umowy, w razie awarii ma dostarczyć sprzęt o parametrach
nie gorszych niż dostarczonych przy rozpoczęciu świadczenia usług.

2. Usunięto zapisy:
„Wykonawca przyłączy do sieci Internet oraz dostarczy i zainstaluje urządzenia
umożliwiające korzystanie z oferowanej usługi dostępowej do wszystkich komputerów w
terminie nie dłuższym do dnia 24 marca 2014 r.
Uruchomienie usługi dostępu do Internetu we wszystkich lokalizacjach nastąpi w
terminie do dnia 24 marca 2014 r.
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi dostępu do symetrycznego łącza
internetowego w Serwerowni Miejskiej sieci Informatycznej do dnia 31 marca 2019 r.”

II. w pkt. 4 SIWZ „Termin wykonania zamówienia” Zamawiający dokonał częściowych
zmian poprzez doprecyzowanie istniejących zapisów:

Zmieniono zapis:
„Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2019 roku.
Z tym, że przyłączenia do sieci Internet wraz z dostawą i instalacją niezbędnych urządzeń
zostaną wykonane w terminie nie dłuższym niż do dnia 24 marca 2014 r. i w tym terminie musi
nastąpić aktywacja usługi dostępu do Internetu.
Zamawiający przyjmuje, że okres świadczenia usługi dostępu do Internetu będzie obowiązywał
od 25 marca 2014 r. do dnia 31 marca 2019 r.,
Zamawiający dopuszcza późniejszy termin rozpoczęcia realizacji usługi dostępu do Internetu, ze
względu na przedłużające się postępowanie przetargowe.
W sytuacji, gdy aktywacja usługi wykonana zostanie po 24.03.2014 r., wówczas termin
realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie rozpoczyna się z dniem aktywacji usługi i kończy
się 31 marca 2019r.”
Obecnie powyższy zapis otrzymuje brzmienie:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2019 roku.
Z tym, że Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia umożliwiające korzystanie
z oferowanej usługi dostępowej, do wszystkich zestawów komputerowych znajdujących się
w 5 Jednostkach Organizacyjnych, w terminie nie dłuższym niż do dnia 24 marca 2014 r.
Uruchomienie usługi dostępu do Internetu we wszystkich lokalizacjach nastąpi
w terminie do dnia 24 marca 2014 r.
Zamawiający przyjmuje, że okres świadczenia usługi dostępu do Internetu będzie obowiązywał
od 25 marca 2014 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Zamawiający dopuszcza późniejszy termin rozpoczęcia realizacji usługi dostępu do Internetu,
ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe.
W sytuacji, gdy aktywacja usługi wykonana zostanie po 24 marca 2014 r., wówczas termin
realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie rozpoczyna się z dniem aktywacji usługi i kończy
się 31 marca 2019r.

W związku z powyższym na podstawie art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający przedłużył termin
składania ofert, wyznaczając go na dzień 26 lutego 2014 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 26.02.2014r. roku do godziny 1215 .
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2014r. o godz. 1230
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
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka
-/Michał Stepień

