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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

Milanówek, dnia 17.12.2013 r.        

Nr sprawy: TOM.271.2.28.2013         

         
          
                                                   

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/33/INF/13 na  "Budowa sieci informatycznej, 
systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanówka” 

 
 
                     

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. 
 

 
 
  Zamawiający dokonał częściowych zmian wprowadzając modyfikację istniejących 
zapisów w załącznikach do Programu funkcjonalno-użytkowego: 
 
załącznik nr 1a do PFU „Wymagania odnośnie Sieci Teleinformatycznej Gminy Milanówek” 

Zamawiający zmienia treść zapisów pkt. 3 „Wymagania w stosunku do Wykonawcy”, który 
otrzymuje brzmienie: 
 

3.1. Wymagane uprawnienia: 
 

3.1.1. Posiadanie wymaganych uprawnień do realizacji wymienionych prac. 
3.1.2. Posiadanie doświadczenia i wiedzy technicznej Wykonawcy, w tym odbytych 

szkoleń, które należy potwierdzić certyfikatami/ autoryzacjami producentów. 
 

3.2. Inne wymagania: 
 

3.2.1. Wykonawca realizujący zamówienie po wykonaniu robót budowlanych  
przedstawi Zamawiającemu warunki/umowę na serwisowanie i konserwację 
całego systemu szerokopasmowej sieci teleinformatycznej Gminy Milanówek, 
wraz z przewidywanym szacunkowym kosztem. Warunki i koszt 
zaproponowane przez Wykonawcę będą stanowiły szacunek  dla udzielenia 
odrębnego zamówienia, zawarcia oddzielnej umowy, zgodnie z 
postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.2.2. Wykonawca ma zapewnić gwarancję na przeprowadzone prace na okres nie 
krótszy niż 5 lat. 

 

załącznik nr 1b do PFU „Wymagania odnośnie Systemu Monitoringu Miejskiego Miasta 
Milanówka” Zamawiający zmienia treść zapisów pkt. 3 „Wymagania w stosunku do 

Wykonawcy”, który otrzymuje brzmienie: 
 

3.1. Posiadanie doświadczenia i wiedzy technicznej Wykonawcy, w tym odbytych 
szkoleń, które należy potwierdzić certyfikatami/ autoryzacjami producentów. 

3.2. Wykonawca realizujący zamówienie po wykonaniu robót budowlanych  przedstawi 
Zamawiającemu warunki/umowę na serwisowanie systemu całego systemu 
monitoringu (włączając obecnie zainstalowane kamery IP), wraz z konserwacją 
całego systemu CCTV obejmującą przeprowadzenie konserwacji systemu dwa razy 
w roku i dodatkowo 2 razy w roku czyszczenia wszystkich kamer wraz z 



 
    

 
 

 

”eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii 
VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2007 - 2013 

2 
 
 
Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

przewidywanym szacunkowym kosztem. Warunki i koszt zaproponowane przez 
Wykonawcę będą stanowiły szacunek  dla udzielenia odrębnego zamówienia, 
zawarcia oddzielnej umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3.3. Wykonawca ma zapewnić gwarancję na przeprowadzone prace na okres nie mniej 
niż 5 lat. 
 

 
załącznik nr 1c do PFU „Wymagania odnośnie Infomatu” Zamawiający zmienia treść 

zapisów pkt. 3 „Wymagania w stosunku do Wykonawcy”, który otrzymuje brzmienie: 
 

3.1. Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do uruchomienia Infomatu,  
w tym doprowadzenie sieci teletechnicznej (Internet), sieci energetycznej, montaż 
Infomatu, instalację i konfigurację sprzętu niezbędnego do uruchomienia 
Infomatu. 

3.2. Wykonawca realizujący zamówienie po wykonaniu zamówienia (robót 
budowlanych) musi okazać dokument potwierdzający, że firma serwisująca 
posiada autoryzację producenta. 

3.3. Wykonawca realizujący zamówienie po wykonaniu dokumentacji projektowej 
przedłoży Zamawiającemu zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 
normom lub specyfikacjom technicznym – deklaracja zgodności. Oferowany 
sprzęt musi spełniać normę CE. Wykonawca musi dołączyć do oferty deklarację 
zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to rozumieć 
certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie 
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi 
wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o 
systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087). 

3.4. Wykonawca realizujący zamówienie po wykonaniu robót budowlanych  
przedstawi Zamawiającemu warunki/umowę na serwisowanie systemu PIAP wraz 
z przewidywanym szacunkowym kosztem. Warunki i koszt zaproponowane przez 
Wykonawcę będą stanowiły szacunek  dla udzielenia odrębnego zamówienia, 
zawarcia oddzielnej umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3.5.    Wykonawca ma zapewnić gwarancję na okres nie krótszy niż 5 lat. 
 
 

załącznik nr 1d do PFU „Wymagania szczegółowe dla systemu HotSpot” Zamawiający 

zmienia treść zapisów pkt. 3 „Wymagania w stosunku do Wykonawcy”, który otrzymuje 
brzmienie: 
 

3.1. Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do uruchomienia HotSpota,  
w tym doprowadzenie sieci teletechnicznej (Internet), sieci energetycznej, montaż 
HotSpota, instalację i konfigurację sprzętu niezbędnego do uruchomienia 
HotSpota. 

3.2. Wykonawca realizujący zamówienie po wykonaniu zamówienia (robót 
budowlanych) musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że firma serwisująca 
posiada autoryzację producenta. 

3.3. Wykonawca realizujący zamówienie po wykonaniu dokumentacji projektowej 
przedłoży Zamawiającemu zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 
normom lub specyfikacjom technicznym – deklaracja zgodności. Oferowany 
sprzęt musi spełniać normę CE. Wykonawca musi dołączyć do oferty deklarację 
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zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to rozumieć 
certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie 
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi 
wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o 
systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087). 

3.4. Wykonawca realizujący zamówienie po wykonaniu robót budowlanych  
przedstawi Zamawiającemu warunki/umowę na serwisowanie HotSpotów. 

3.5.    Wykonawca ma zapewnić gwarancję na okres nie krótszy niż 5 lat. 
 

 
załącznik nr 1e do PFU „Wymagania odnośnie telefonii VoIP” Zamawiający zmienia treść 

zapisów pkt. 2.3.  „Wymagania w stosunku do Wykonawcy”, który otrzymuje brzmienie: 
 

2.3.1. Wykonawca wykona wszystkie prace niezbędne do uruchomienia całego 
systemu telekomunikacyjnego VoIP. 

2.3.2. Wykonawca realizujący zamówienie po wykonaniu zamówienia (robót 
budowlanych) musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że firma 
serwisująca posiada autoryzację producenta. 

2.3.3. Wykonawca realizujący zamówienie po wykonaniu dokumentacji projektowej 
przedłoży Zamawiającemu zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 
normom lub specyfikacjom technicznym – deklaracja zgodności Oferowany 
sprzęt musi spełniać normę CE. Wykonawca musi dołączyć do oferty 
deklarację zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to 
rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub 
oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są 
zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2004 roku Nr 204 poz. 2087). 

 
załącznik nr 1e do PFU „Wymagania odnośnie telefonii VoIP” Zamawiający zmienia treść 

zapisów pkt. 2.4.  „Inne wymagania”, który otrzymuje brzmienie: 
 
2.4.1. Wykonawca realizujący zamówienie po wykonaniu dokumentacji projektowej 

przedłoży Zamawiającemu propozycję świadczenia usług 
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii internetowej VoIP wraz  
z proponowanym cennikiem za wykonanie przedmiotowej usługi. Warunki i 
koszt zaproponowane przez Wykonawcę będą stanowiły szacunek  dla 
udzielenia odrębnego zamówienia, zawarcia oddzielnej umowy, zgodnie z 
postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.4.2. Wykonawca realizujący zamówienie po wykonaniu robót budowlanych  
przedstawi Zamawiającemu warunki/umowę na serwisowanie i konserwację 
systemu VoIP (w tym centrali) wraz z przewidywanym szacunkowym kosztem. 
Warunki i koszt zaproponowane przez Wykonawcę będą stanowiły szacunek  
dla udzielenia odrębnego zamówienia, zawarcia oddzielnej umowy, zgodnie z 
postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.4.3. Wykonawca musi zapewnić gwarancję na cały system telefonii VoIP przez 
okres nie krótszy niż 5 lat. 
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Pozostałe zapisy załączników do Programu funkcjonalno-użytkowego pozostają bez zmian i 
są obowiązujące przy realizacji przedmiotowego zamówienia.  

 
   

 

 
 

 

 

 
 

           Z poważaniem 

                       Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
                                                                                                           -/- 

                                                                                                     Łukasz Stępień  
 


