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OGŁOSZENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 56178-2014; data zamieszczenia:
18.02.2014
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 55516-2014 data 17.02.2014r.
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:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4
W ogłoszeniu jest: ogłoszeniu jest:
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 wskazanych jednostek publicznych znajdujących się na terenie Gminy Milanówek.
Usługa będzie dostarczana do budynku przy ul. Spacerowej 4 do Serwerowni Miejskiej Sieci
Informatycznej oraz udostępniona w 5 Jednostkach Miasta do których doprowadzony jest kabel
światłowodowy. Zamawiający udostępnia jedynie kabel światłowodowy.
Jednostki publiczne objęte zamówieniem, to:
- Zespół Szkół Gminnych Nr 1, ul. Królewska 69;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Literacka 20;
- Zespół Szkół Gminnych Nr 3, ul. Żabie Oczko 1;
Milanowskie
Centrum
Kultury,
ul.
Kościelna
3,
„Mała
galeria”
których ma być udostępnione korzystanie z usługi znajdują się w
Letni”;
- Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiderkiewicza 41.
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Wykonawca w ramach zamówienia będzie zobowiązany dostarczyć:
•
dostęp do symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum 40Mbps/40Mbps w
Serwerowni Miejskiej Sieci Informatycznej,
•
dostarczenie niezbędnych urządzeń umożliwiających korzystanie z łączy światłowodowych
Zamawiającego,
•
dostarczone łącze ma nie posiadać ograniczeń w poobieraniu danych, usługa dostępna 24h/7,
•
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,
•
w skład zestawu komputerowego wchodzi komputer stacjonarny, który nie jest wyposażony w
kartę łączności bezprzewodowej,
•
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 sprzętu ma dostarczyć sprzęt o parametrach nie
gorszych niż dostarczony.
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 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.
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.
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.
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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 Kierownika Jednostki 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 ZdawczoOdbiorczy. Podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia faktury i
wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
Do Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Wykonawca dołączy wykaz
niezbędnych do nawiązania połączenia z Internetem, jeśli hasła będą wymagane.

haseł

dostępu,

Personel Wykonawcy skierowany do realizacji przedmiotu zamówienia
w terenie musi być wyposażony w ubranie z logo (nazwą firmy) Wykonawcy lub identyfikator ze
zdjęciem.
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.

W ogłoszeniu powinno być: 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 wskazanych jednostek publicznych znajdujących się na
terenie Gminy Milanówek.
Usługa będzie dostarczana do budynku przy ul. Spacerowej 4 do Serwerowni Miejskiej Sieci
Informatycznej oraz udostępniona w 5 Jednostkach Miasta do których doprowadzony jest kabel
światłowodowy. Zamawiający udostępnia jedynie kabel światłowodowy.
Jednostki publiczne objęte zamówieniem, to:
- Zespół Szkół Gminnych Nr 1, ul. Królewska 69;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Literacka 20;
- Zespół Szkół Gminnych Nr 3, ul. Żabie Oczko 1;
Milanowskie
Centrum
Kultury,
ul.
Kościelna
3,
„Mała
galeria”
których ma być udostępnione korzystanie z usługi znajdują się w
Letni”;
- Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiderkiewicza 41.
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Wykonawca w ramach zamówienia będzie zobowiązany:
•
zapewnić dostęp do symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum
40Mbps/40Mbps w Serwerowni Miejskiej Sieci Informatycznej,
•
dostarczyć niezbędne urządzenia umożliwiające korzystanie z dostępu do łącza internetowego,
w w/w Jednostkach wskazanych przez Zamawiającego,
•
dostarczone łącze ma nie posiadać ograniczeń w poobieraniu danych, usługa dostępna 24h/7,
•
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,
•
uruchomić usługę dostępu do Internetu na zestawach komputerowych nie posiadających karty
łączności bezprzewodowej, znajdujących się w w/w Jednostkach wskazanych przez
Zamawiającego,
•
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.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia „Specyfikacja Techniczna” załącznik nr 1.
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.
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.
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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 Kierownika Jednostki 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 ZdawczoOdbiorczy. Podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia faktury i
wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
Do Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Wykonawca dołączy wykaz
niezbędnych do nawiązania połączenia z Internetem, jeśli hasła będą wymagane.

haseł

dostępu,

Personel Wykonawcy skierowany do realizacji przedmiotu zamówienia
w terenie musi być wyposażony w ubranie z logo (nazwą firmy) Wykonawcy lub identyfikator ze
zdjęciem.
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.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1
W ogłoszeniu jest: ogłoszeniu jest: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę
wadium w wysokości 2.500,00 PLN.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 25.02.2014 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: „Dostawa symetrycznego łącza dla Gminy Milanówek” 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 z późn. zm.).
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
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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.
jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium
w wysokości 2.500,00 PLN.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26.02.2014 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: „Dostawa symetrycznego łącza dla Gminy Milanówek” 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 z późn. zm.).
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.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 25.02.2014 godzina 12:15, miejsce: 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: 26.02.2014 godzina 12:15, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Milanówka w Milanówku ul. Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na ten sam
adres Zamawiającego.

z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka
-/Michał Stępień
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