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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZAAMMIIAARRZZEE  ZZAAWWAARRCCIIAA  

UUMMOOWWYY  --  UUssłłuuggii  
 

”Świadczenie usług dostępu do Internetu 
szerokopasmowego wraz z instalacją 

niezbędnych urządzeń 

 – zamówienie uzupełniające” 
  

OOggłłoosszzeenniiee  uummiieesszzcczzoonnee  ww  BBZZPP  ww  ddnniiuu  1166..0044..22001144  rrookkuu  nnuummeerr    
130328 - 2014 

 
  

11..  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  
 

11..11    NNaazzwwaa  ii  aaddrreess:: 
Gmina Milanówek  
adres: Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
REGON: 013269150; NIP: 5291799245; 
tel. (022) 758-30-61, fax. (022) 755-81-20, e-mail: miasto@milanowek.pl 

 
aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::    
  
www.milanowek.pl 
 

11..22..  RRooddzzaajj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::  
 
Administracja samorządowa 

 
22..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
22..22  RRooddzzaajj  zzaammóówwiieenniiaa::  
  
 usługi 
 

22..33  OOkkrreeśślleenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  oorraazz  wwiieellkkoośśccii  ii  zzaakkrreessuu  zzaammóówwiieenniiaa::::  
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu- zamówienie uzupełniające, 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 na podstawie Umowy Nr 272/98/INF/14 z dnia 06.03.2014 r. zawartej w ramach 
projektu. 
Beneficjenci Ostateczni to mieszkańcy Gminy Milanówek uczestniczący w projekcie. Dostęp do 
Internetu wraz z instalacją i konfiguracją niezbędnych urządzeń u 9 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.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych haseł do 
połącznia  najpóźniej do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 
Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt, nieużywany, wyprodukowany w okresie ostatnich 6 
miesięcy o parametrach określonych przez Zamawiającego oraz wolny od wad. Zamówioną usługę w 
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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.  

 

  22..44.. WWssppóóllnnyy  SSłłoowwnniikk  ZZaammóówwiieeńń  ((CCPPVV))::  
  
      CPV 724000004  - Usługa dostępu do Internetu 

    51300000-5 - Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych 
 
33..  PPRROOCCEEDDUURRAA  
 
TTrryybb  uuddzziieelleenniiaa  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
zamówienie z wolnej ręki 
 
 

33..11    PPooddssttaawwaa  pprraawwnnaa 
 
postępowanie wszczęte zostanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  – 
Prawo zamówień publicznych 
 

33..22    uuzzaassaaddnniieenniiee  wwyybboorruu  ttrryybbuu   
 
Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp „w przypadku 
udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy 
usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości 
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli 
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a 
zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”.  
 
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 40052-2014 z dnia 04.02.2014r oraz w SIWZ na 
„Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego wraz z instalacją niezbędnych urządzeń” 
przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zakres zamówienia objętey zamówieniem 
uzupełniającym polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, a zamówienie podstawowe 
było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające zostało udzielone 
dotychczasowemu Wykonawcy usług, a jego wartość mieści się w 50% wartości zamówienia 
podstawowego. Świadczenie usług dostępu do internetu objęte zamówieniem uzupełniającym zostały 
zakupione na potrzeby realizacji 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. 

44..    UUDDZZIIEELLEENNIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

NNAAZZWWAA  II  AADDRREESS  WWYYKKOONNAAWWCCYY  KKTTÓÓRREEMMUU  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  ZZAAMMIIEERRZZAA  UUDDZZIIEELLIIĆĆ  

ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

• FHU MULTIFOX Arkadiusz Rojek, ul. Okulickiego 58/70 paw. 11, 26-600 Radom, 

kraj/woj. mazowieckie. 
 
 
 

          z up. Burmistrza Miasta Milanówka 
Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 

          /-/ 
          Michał Stępień 

 


