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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

Milanówek, dnia 14.01.2014 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 
załączniku do Programu funkcjonalno-użytkowego: 
 
załącznik nr 1e do PFU „Wymagania odnośnie telefonii VoIP” Zamawiający częściowo zmienia treść 
zapisów pkt. 2.2.  „Sprzęt i funkcjonalność systemu VoIP”, który otrzymuje brzmienie: 
 

2.2.1. System VoIP posiadany przez Zamawiającego oparty jest na centrali Alcatel OMNI PCX Office 

R9.2 (Alcatel mniPCX OXO),obudowa advanced unit 2.  
 

2.2.2. Na wyposażeniu centrali obecnie znajduje się: 

 
2.2.2.1. 1x Power CPU, 

 

2.2.3. Bieżący system umożliwia połączenie 20 jednoczesnych linii IP. 

2.2.4. Aktualna liczba numerów wewnętrznych to 70, maksymalna 256. Zamawiający nie dopuszcza 

rozwiązań o mniejszej niż 256 ilości numerów wewnętrznych oraz możliwości minimum 40 
połączeń jednoczesnych.  

2.2.5. Bieżący system połączony jest z Operatorem: 9 linii analogowych w wiązce PBX.  
 

              
Pozostałe zapisy załącznika nr 1e do Programu funkcjonalno-użytkowego pozostają bez zmian i są 
obowiązujące przy realizacji przedmiotowego zamówienia.  
 
W związku z powyższym na podstawie art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający przedłużył termin składania 
ofert, wyznaczając go na dzień 22 stycznia 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 22.01.2014 roku do godziny 1215. 
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.01.2014 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 

                       Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
                                                                                                           -/- 

                                                                                                        Łukasz Stępień  
 


