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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Mosina Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pl.20 Października 1

Miejscowość:  Mosina Kod pocztowy:  62-050 Mosina Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Pl.20 Paździrnika 1, 62-050 Mosina Tel.: +48 618109538

Osoba do kontaktów:  Agnieszka Kasprzyk

E-mail:  agnieszka.kasprzyk@mosina.pl Faks:  +48 618109558

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.mosina.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz
oprogramowania do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów oraz oprogramowania wraz ze sprzętem umożliwiającym
dostęp do sieci Internet Beneficjentom Ostatecznym (zwanych dalej „BO”) za pośrednictwem samodzielnych i
sieciowych punktów dostępowych na terenie Gminy Mosina, w skład której wchodzi:
1. dostawa 200 komputerów przenośnych - laptopów, 60 komputerów stacjonarnych -All-IN-ONE.
2. Umożliwienie dostępu do sieci internetowej 120 BO za pośrednictwem Samodzielnych punktów dostępowych
AP I wraz z abonamentem do 31.12.2019r.
3. System obsługi Sieciowych AccesPointów– Radiowa Sieć Miejska (zwanych dalej „RSM”) – umożliwiający
dostęp do sieci internetowej 80 BO i 60 komputerom (w 5 jednostkach podległych ) wraz z abonamentem do
31.12.2019r.
RSM składa się z 80 szt. Radiowej Stacji Klienckiej, Firewalla– 1 szt., Przełącznika Głównego – 1 szt.,
Przełącznika Dostępowego - 4 szt., Kontrolera Sieci Radiowej - 1szt., Radiowy punkt dostępowy AP „sieciowy”
zewnętrzny. - 25szt., Radiowy punkt Dostępowy AP „sieciowy” wewnętrzny. - 5 szt. Radiolinia. 4 kpl. – 8
urządzeń, 8 masztów kratowych.
BO i urządzenia RSM należy zainstalować, skonfigurować oraz podłączyć do Internetu.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30200000  
Dodatkowe przedmioty 30213100  
 30213300  
 72411000  
 32418000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
IK.271.20.2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_gminamosina2
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-116067   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 170-301521  z dnia:  05/09/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
03/09/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)Informacje dodatkowe

Zamiast:

Termin wykonania zamówienia
1. Dostawa sprzętu poz. 1 - 3
formularza ofertowego w terminie do
14 dni od daty zawarcia umowy.
Za dzień dostawy sprzętu objętego
przedmiotem zamówienia uważać
się będzie dzień podpisania
protokołu odbioru.
2. Dostawa sprzętu oraz instalacja
poz. 4 –13 formularza ofertowego
przedmiotu zamówienia w terminie
do 15.12.2014.
Za dzień dostawy sprzętu objętego
przedmiotem zamówienia uważać
się będzie dzień podpisania
protokołu odbioru.
3. Świadczenie usługi dostępu do
Internetu poz. 14-17 formularza
ofertowego
3.1 rozpoczęcie świadczenia usługi
poz. 14 formularza ofertowego w
terminie do 14 dni od daty zawarcia
umowy.

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia
1. Dostawa sprzętu poz. 1 - 3
formularza ofertowego w terminie do
30 dni od daty zawarcia umowy.
Za dzień dostawy sprzętu objętego
przedmiotem zamówienia uważać
się będzie dzień podpisania
protokołu odbioru.
2. Dostawa sprzętu oraz instalacja
poz. 4 –13 formularza ofertowego
przedmiotu zamówienia w terminie
do 29.12.2014.
Za dzień dostawy sprzętu objętego
przedmiotem zamówienia uważać
się będzie dzień podpisania
protokołu odbioru.
3. Świadczenie usługi dostępu do
Internetu poz. 14-17 formularza
ofertowego
3.1 rozpoczęcie świadczenia usługi
poz. 14 formularza ofertowego w
terminie do 14 dni od daty zawarcia
umowy.
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3.2 rozpoczęcie świadczenia usługi
poz. 15 formularza ofertowego w
terminie do 15.12.2014.
Za dzień dostawy usługi dostępu do
Internetu uważać się będzie dzień
podpisania protokołu odbioru usługi.
3.3 zakończenie świadczenia usługi:
a. zakończenie świadczenia usługi
poz. 16 formularza ofertowego - w
terminie do dnia 31.12.2019,
b. zakończenie świadczenia usługi
poz. 17 formularza ofertowego - w
terminie do dnia 31.12.2019.

3.2 rozpoczęcie świadczenia usługi
poz. 15 formularza ofertowego w
terminie do 29.12.2014.
Za dzień dostawy usługi dostępu do
Internetu uważać się będzie dzień
podpisania protokołu odbioru usługi.
3.3 zakończenie świadczenia usługi:
a. zakończenie świadczenia usługi
poz. 16 formularza ofertowego - w
terminie do dnia 31.12.2019,
b. zakończenie świadczenia usługi
poz. 17 formularza ofertowego - w
terminie do dnia 31.12.2019.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
20/10/2014   Godzina: 09:50
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
27/10/2014   Godzina: 09:50
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
20/10/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
27/10/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
1.We wzorze umowy § 7 ust. 2 pkt b i c zmienia się ich treść na następującą:
„2. Wynagrodzenie będzie płatne :
b) jednorazowo z dołu za uruchomienie usługi na podstawie podpisanego protokołu i z
góry za dostęp do Internetu poz. 14-15 formularza ofertowego w okresie do 31.12.2014r.
–– w kwocie ………………………………………………………………… zł. brutto
(słownie: ................................................................... zł), w której zawarty jest należny podatek VAT.
c) miesięcznie z góry (w równych 60 częściach) za dostęp do internetu poz. 16-17 formularza ofertowego w
wysokości ……………………………..brutto (słownie: .................................................... zł),w której zawarty jest
należny podatek VAT.”.
5. We wzorze umowy dodaje się jako § 11 zapisy dotyczące zmian umowy:
„§ 11
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne jest przedłużenie umownego terminu uruchomienia usługi dostępu do Internetu oraz w
konsekwencji odpowiednie przesunięcie terminu świadczenia usługi dostępu do internetu (przy zachowaniu
okresu jego trwania), jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Organów, lub podmiotów bądź osób za których działania lub
zaniechania Wykonawca nie odpowiada wobec Zamawiającego
b) konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych
c) działania siły wyższej
d) warunków atmosferycznych
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e) zmiany stanu prawnego
2. Zamawiający dopuszcza zmiany o charakterze technicznym lub technologicznym – dopuszczalne są zmiany
parametrów technicznych lub technologicznych oferowanego sprzętu i urządzeń, na inne, spełniające wszystkie
wymogi wynikające z siwz i bez podwyższenia ceny ofertowej. Uzasadnienie zmian: niższe koszty eksploatacji,
zapewnienie lepszych parametrów technicznych i jakościowych.
3. Zamawiający dopuszcza także zmiany, których konieczność będzie następstwem zmian wytycznych lub
zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia.
6. Zgodnie z art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się nieistotne
zmiany umowy.” .
Pozostałe paragrafy umowy zmieniły numerację odpowiednio do wprowadzonych zmian.
2. W Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia się ilość szt. podana w pkt 17 na następującą:
17 Abonament internetowy po zakończeniu realizacji projektu od 01.01.2015r na 60 m-cy płatny w cyklu
miesięcznym dla RSM (obsługuje 80 BO). Szt. 60

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-130393
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