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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/354/13 od 09.12.2013 roku do 20.12.2013 roku  

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZMMIIAANNIIEE    

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  
  

Numer ogłoszenia: 508216-2013; data zamieszczenia: 

09.12.2013 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 483096-2013 data 25.11.2013r. 

SE 

KCJA 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: 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 oraz w jednostkach publicznych znajdujących się na terenie Gminy Milanówek.  
 

Beneficjenci Ostateczni to mieszkańcy Gminy Milanówek uczestniczący  
w projekcie.  

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, 
- Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiderkiewicza  41. 
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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/354/13 od 09.12.2013 roku do 20.12.2013 roku  

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. 

• Dostęp do Internetu wraz z instalacją i konfiguracją niezbędnych urządzeń w 5 

Jednostkach Publicznych (66 stanowisk komputerowych). Prędkość połączenia nie 
mniej niż 4096 kbit/s (download) i prędkość wysyłania nie mniej niż 512 kbit/s (upload) 

na jedno stanowisko komputerowe, bez ograniczeń pobierania danych, usługa dostępna 
24h/7dni w tygodniu. 

• Konfiguracja ma uniemożliwiać korzystanie z usługi dostępu do Internetu osobom 

trzecim. 

• W skład zestawu komputerowego wchodzi komputer stacjonarny, który nie jest 

wyposażony w kartę łączności bezprzewodowej. 
 

Zamówioną usługę w zakresie przyłączenia do sieci internetowej, 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, a w przypadku Jednostek Publicznych uczestniczących w projekcie, w 

godzinach pracy Jednostek tj. 800 – 1600, poniedziałek – piątek, w pomieszczeniach 
wskazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy. 

 
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 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  
Aktywacja usługi dostępu do Internetu we wszystkich lokalizacjach nastąpi  

w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. 
 
Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do zapewnienia nieprzerwalnego 
dostępu do sieci Internet u każdego Beneficjenta Ostatecznego i w jednostkach publicznych 
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. 
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Nr 0051/354/13 od 09.12.2013 roku do 20.12.2013 roku  

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.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufnego charakteru informacji  
i dokumentów ekonomicznych, technicznych lub handlowych związanych  
z realizacją niniejszej umowy.  
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną 
usługą Wykonawca podejmie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia 
zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie 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 bądź 
uprawnionego pracownika Jednostki Publicznej  
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. 
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Podpisany bez zastrzeżeń Końcowy Protokół Zdawczo-Odbiorczy, 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.  
 
      Ponadto 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”. 

 
Zamówienie realizowane jest w ramach 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 i w okresie jego trwałości ze środków 
własnych Zamawiającego. 
 
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.  
W treści faktur Wykonawca zobowiązany będzie do podawania oddzielnie wysokości 
abonamentu dla Beneficjentów Ostatecznych i Jednostek Publicznych. 
 

 

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 Beneficjentów Ostatecznych 
Projektu oraz w jednostkach publicznych znajdujących się na terenie Gminy Milanówek.  

 
Beneficjenci Ostateczni to mieszkańcy Gminy Milanówek uczestniczący  

w projekcie.  
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, 

- Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiderkiewicza  41. 
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Nr 0051/354/13 od 09.12.2013 roku do 20.12.2013 roku  

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. 

• Dostęp do Internetu wraz z instalacją i konfiguracją niezbędnych urządzeń w 5 

Jednostkach Publicznych (66 stanowisk komputerowych). Prędkość połączenia nie 
mniej niż 2048 kbit/s (download) i prędkość wysyłania nie mniej niż 512 kbit/s (upload) 

na jedno stanowisko komputerowe, bez ograniczeń pobierania danych, usługa dostępna 
24h/7dni w tygodniu. 

• Konfiguracja ma uniemożliwiać korzystanie z usługi dostępu do Internetu osobom 

trzecim. 

• W skład zestawu komputerowego wchodzi komputer stacjonarny, który nie jest 

wyposażony w kartę łączności bezprzewodowej. 
 

Zamówioną usługę w zakresie przyłączenia do sieci internetowej, 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, a w przypadku Jednostek Publicznych uczestniczących w projekcie, w 

godzinach pracy Jednostek tj. 800 – 1600, poniedziałek – piątek, w pomieszczeniach 
wskazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy. 

 
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 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  
Aktywacja usługi dostępu do Internetu we wszystkich lokalizacjach nastąpi  

w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. 
 
Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do zapewnienia nieprzerwalnego 
dostępu do sieci Internet u każdego Beneficjenta Ostatecznego i w jednostkach publicznych 
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. 
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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.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufnego charakteru informacji i dokumentów 
ekonomicznych, technicznych lub handlowych związanych z realizacją niniejszej umowy.  
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną 
usługą Wykonawca podejmie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia 
zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie 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 będzie stanowiła załącznik do zawartej między 
Stronami umowy. 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 bądź 
uprawnionego pracownika Jednostki Publicznej 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. 
 
Podpisany bez zastrzeżeń Końcowy Protokół Zdawczo-Odbiorczy, będzie podstawą do 
wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 
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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, bądź w identyfikatory z logo (nazwą 
firmy) Wykonawcy.  
 
      Ponadto 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”. Ponieważ Zamawiający nie jest w stanie podać konkretnej 
ilości, przyjmuje szacunkową ilość do 15% zmiany lokalizacji w okresie realizacji umowy. 

Zmiana lokalizacji świadczenia usługi nastąpi o ile Wykonawca będzie posiadał 
możliwości techniczne świadczenia usługi w danej nowej lokalizacji. Brak możliwości 
świadczenia usługi wykonawca musi udokumentować, że żadna z dostępnych na rynku 
technologii nie może być wykorzystana. 

 
Zamówienie realizowane jest w ramach 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 i w okresie jego trwałości ze środków 
własnych Zamawiającego. 
 
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.  
W treści faktur Wykonawca zobowiązany będzie do podawania oddzielnie wysokości 
abonamentu dla Beneficjentów Ostatecznych i Jednostek Publicznych. 
 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1 
 
 

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest 
wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych). 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wpłaty wadium należy dokonać przed 
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 13.12.2013 roku do godziny 1230 . 
Wadium w formie pieniądza należy wnieść 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: „Przyłączenie do 
sieci Internetu i świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego” lub w 
formach wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
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- pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, 
- innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie lub 
zdeponować w kasie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, a jego kopia w ofercie.  
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi 
znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert 
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 oferty akceptowalną formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za 
odrzuconą. 
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp. 
 

 
 
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest 
wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych). 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wpłaty wadium należy dokonać przed 
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 20.12.2013 roku do godziny 1230 . 
Wadium w formie pieniądza należy wnieść 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: „Przyłączenie do 
sieci Internetu i świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego” lub w 
formach wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
- pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, 
- innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie lub 
zdeponować w kasie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, a jego kopia w ofercie.  
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi 
znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert 
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 oferty akceptowalną formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za 
odrzuconą. 
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp. 
 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4 
 

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 13.12.2013 roku,  godzina 1230 
Miejsce: Oferty należy składać 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: 20.12.2013 roku,  godzina 1230 



  
 
 
 
” 
 

 

 
 
 
 
Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/354/13 od 09.12.2013 roku do 20.12.2013 roku  

Miejsce: Oferty należy składać w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miasta Milanówka w 
Milanówku ul. Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego. 
 
 
II.2) Tekst, który należy dodać: 
 
 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4) 
 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 
 - personel Wykonawcy skierowany do realizacji przedmiotu zamówienia w terenie musi być 
wyposażony w identyfikatory z logo (nazwą firmy) Wykonawcy; 
- ponieważ Zamawiający nie jest w stanie podać konkretnej ilości, przyjmuje szacunkową 
ilość do 15% zmiany lokalizacji w okresie realizacji umowy. 
Zmiana lokalizacji świadczenia usługi nastąpi o ile Wykonawca będzie posiadał możliwości 
techniczne świadczenia usługi w danej nowej lokalizacji. Brak możliwości świadczenia usługi 
wykonawca musi udokumentować, że żadna z dostępnych na rynku technologii nie może 
być wykorzystana. 
 
 

 
Burmistrz Miasta Milanówka 

     -/- 
Jerzy Wysocki 

 
 


