Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 412744-2011 z dnia 2011-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu stałego
dostępu Internetu za pomocą łącza przewodowego lub bezprzewodowego do 175 komputerów
stacjonarnych znajdujących się w 120 gospodarstwach domowych...
Termin składania ofert: 2011-12-13
Numer ogłoszenia: 419104 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 412744 - 2011 data 05.12.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087
5628102.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na
zabezpieczeniu stałego dostępu Internetu za pomocą łącza przewodowego lub
bezprzewodowego do 175 komputerów stacjonarnych znajdujących się w 120
gospodarstwach domowych wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz w 7
świetlicach internetowych (na terenie Gminy Miasta Suwałki, Gminy Suwałki i
Gminy Raczki) w ramach realizacji projektu Suwalski Internet równych szans
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Usługa będzie świadczona na
rzecz: - Gminy Miasta Suwałki w zakresie zabezpieczenia stałego dostępu do
Internetu dla 40 gospodarstw domowych i 4 świetlic internetowych, - Gminy Suwałki
w zakresie zabezpieczenia stałego dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw
domowych i 3 świetlic internetowych, - Gminy Raczki w zakresie zabezpieczenia
stałego dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych i 2 świetlic
internetowych. Zamówienie podzielone jest na 6 części, tj.: - I część zamówienia:
Zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych na terenie Gminy
Miasta Suwałki, - II część zamówienia: Zapewnienie dostępu do Internetu dla świetlic
położonych na terenie Gminy Miasta Suwałki, III część zamówienia: Zapewnienie
dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych w Gminie Suwałki, - IV część
zamówienia: Zapewnienie dostępu do Internetu dla świetlic w Gminie Suwałki, - V
część zamówienia: Zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych w
Gminie Raczki,. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku
nr 3 do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ

zamieścił wykaz lokalizacji, w których wykonawca zobowiązany będzie zapewnić
stały dostęp do Internetu. Integralną częścią SIWZ jest umowa zawarta pomiędzy
Gminą Miastem Suwałki (Zamawiającym), Gminą Suwałki i Gminą Raczki dotycząca
szczegółowych warunków związanych z przetargiem nieograniczonym dotyczącym
usługi dostępu do Internetu na potrzeby projektu Suwalski Internet równych szans
dofinansowanego w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi
polegającej na zabezpieczeniu stałego dostępu Internetu za pomocą łącza
przewodowego lub bezprzewodowego do 175 komputerów stacjonarnych
znajdujących się w 120 gospodarstwach domowych (na terenie Gminy Miasta
Suwałki, Gminy Suwałki i Gminy Raczki)wyłonionych w postępowaniu
kwalifikacyjnym oraz w 7 świetlicach internetowych (na terenie Gminy Miasta
Suwałki, Gminy Suwałki) w ramach realizacji projektu Suwalski Internet równych
szans współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej
8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Usługa będzie świadczona na
rzecz: - Gminy Miasta Suwałki w zakresie zabezpieczenia stałego dostępu do
Internetu dla 40 gospodarstw domowych i 4 świetlic internetowych, - Gminy Suwałki
w zakresie zabezpieczenia stałego dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw
domowych i 3 świetlic internetowych, - Gminy Raczki w zakresie zabezpieczenia
stałego dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych. Zamówienie podzielone
jest na 5 części, tj.: - I część zamówienia: Zapewnienie dostępu do Internetu dla
gospodarstw domowych na terenie Gminy Miasta Suwałki, - II część zamówienia:
Zapewnienie dostępu do Internetu dla świetlic położonych na terenie Gminy Miasta
Suwałki, III część zamówienia: Zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw
domowych w Gminie Suwałki, - IV część zamówienia: Zapewnienie dostępu do
Internetu dla świetlic w Gminie Suwałki, - V część zamówienia: Zapewnienie dostępu
do Internetu dla gospodarstw domowych w Gminie Raczki. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. Dodatkowo
Zamawiający w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ zamieścił wykaz lokalizacji, w
których wykonawca zobowiązany będzie zapewnić stały dostęp do Internetu.
Integralną częścią SIWZ jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Suwałki
(Zamawiającym), Gminą Suwałki i Gminą Raczki dotycząca szczegółowych
warunków związanych z przetargiem nieograniczonym dotyczącym usługi dostępu do
Internetu na potrzeby projektu Suwalski Internet równych szans dofinansowanego w
ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: 1.Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w
wysokości: a)dla pierwszej części zamówienia - 1365,85 zł (słownie złotych: tysiąc
trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i 85/100). b)dla drugiej części zamówienia - 260,16
zł ( słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych i 16/100), c)dla trzeciej części zamówienia
- 1024,39 zł (słownie: tysiąc dwadzieścia cztery złotych i 39/100), d)dla czwartej
części zamówienia - 195,12 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i 12/100),
e)dla piątej części zamówienia - 1707,31 zł (słownie: tysiąc siedemset siedem złotych
i 31/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w
Suwałkach w Banku Pekao S.A II O. w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929
8215 w terminie do dnia 13.12.2011 do godz. 10:00. 3.Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty jest termin uznania
kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.Wadium w pozostałych formach - oryginały muszą być wniesione w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul.
Mickiewicza 1. 6.Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
7.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..
W ogłoszeniu powinno być: 1.Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium
w wysokości: a)dla pierwszej części zamówienia - 1365,85 zł (słownie złotych: tysiąc
trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i 85/100). b)dla drugiej części zamówienia - 260,16
zł ( słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych i 16/100), c)dla trzeciej części zamówienia
- 1024,39 zł (słownie: tysiąc dwadzieścia cztery złotych i 39/100), d)dla czwartej
części zamówienia - 195,12 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i 12/100),
e)dla piątej części zamówienia - 1707,31 zł (słownie: tysiąc siedemset siedem złotych
i 31/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w
Suwałkach w Banku Pekao S.A II O. w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929
8215 w terminie do dnia 16.12.2011 do godz. 10:00. 3.Wykonawca zobowiązany jest

wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty jest termin uznania
kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.Wadium w pozostałych formach - oryginały muszą być wniesione w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul.
Mickiewicza 1. 6.Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
7.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 13.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 16-400 Suwałki.
W ogłoszeniu powinno być: 16.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w
Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. 4-5 16-400 Suwałki.

