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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 Miastków Kościelny Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 711582322

Adres pocztowy: ul. Rynek 6

Miejscowość:  Miastków Kościelny Kod pocztowy:  08-420 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Referat inwestycji, ochrony
środowiska i gospodarki komunalnej

Tel.: +48 256841632

Osoba do kontaktów:  Wioletta Ulrich-Juś

E-mail:  inwestycje@miastkowkoscielny.pl Faks:  +48 256841643

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.miastkowkoscielny.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:
Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Miastków Kościelny” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju
Mazowsza” Działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

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

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup, dostawa, konfiguracja i instalacja sprzętu i oprogramowania:
1.1. Serwer: 1 sztuka.
1.2. Oprogramowanie serwera – 1 sztuka.
1.3. Komputery stacjonarne – 45 sztuk.
1.4. Zasilanie awaryjne 1500VA – 1 sztuka
1.5. Zasilanie awaryjne 350W – 45 sztuk.
1.6. Urządzenie wielofunkcyjne (A3)– 1 sztuka.
1.7. Urządzenie wielofunkcyjne (A4) – 13 sztuk.
1.8. Tablica interaktywna – 40 sztuk.
1.9. Notebook – 40 sztuk.
1.10. Router – 10 sztuk.
1.11. Wizualizer – 37 sztuk.
1.12. Zestaw płyt z planszami interaktywnymi – dla gimnazjum – 1 sztuka.
1.13. Dziennik elektroniczny – 4 sztuki.
1.14. Zestaw płyt z planszami interaktywnymi – szkoły podstawowe – 3 sztuki.
1.15. Edytor aktów prawnych – oprogramowanie – 1 sztuka.
1.16. Ewidencja przedsiębiorców – oprogramowanie – 1 sztuka.
1.17. Ewidencja dróg – oprogramowanie – 1 sztuka.
1.18. Ewidencja gruntów – oprogramowanie – 1 sztuka.
1.19. Kadry i płace – oprogramowanie – 2 sztuki.
1.20. Finanse i księgowość – oprogramowanie – 8 sztuk.
1.21. Ewidencja ludności – oprogramowanie – 1 sztuka.
1.22. System informacji prawnej – oprogramowanie – 1 sztuka.
1.23. Stypendia szkolne – oprogramowanie – 1 sztuka.
1.24. Zwrot podatku akcyzowego – oprogramowanie - sztuka.
1.25. Zamówienia publiczne – oprogramowanie – 1 sztuka.
1.26. Pomoc społeczna – oprogramowanie – 1 sztuka.
1.27. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – oprogramowanie – 1 sztuka.
1.28. System kontroli dostępu pracowni komputerowych – 4 sztuki.
1.29. Monitoring zewnętrzny – 3 sztuki.
1.30. Moduł sterowania piecem – 5 sztuk.
1.31. Telefonia internetowa VoIP – 1 sztuka.
1.32. Wsparcie przy wdrożeniach informatycznych -1.
2. Promocja projektu zgodnie z zapisami „PRZEWODNIKA W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 –
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2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU”, min.
poprzez:
2.1. informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych;
2.2. umieszczania w miejscu realizacji projektu, w trakcie jego trwania tablicy informacyjnej,
2.3. znakowania dokumentacji i dokumentów odnoszących się do projektu.
Informacje uzupełniające:
Sprzęt:
Serwer zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym będzie wyposażony w system
operacyjny oferujący następujące zintegrowane funkcjonalności:
• administrowanie siecią,
• kontrola dostępu do danych,
• zautomatyzowane wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
• mechanizmy antyspamowe i antywirusowe,
• współdzielenie drukowania, faksowania i połączeń internetowych,
• tworzenie i zarządzanie witrynami intrnetowymi,
• centralne repozytorium przechowujące dokumenty i umożliwiające
ich współdzielenie,
• zarządzanie procesami za pomocą przepływów pracy.
Stacje klienckie:
Stacje klienckie będą zlokalizowane w większości w budynku Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym.
Pozostałe stacje będą zlokalizowane u Kierowników jednostek organizacyjnych w:
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym
• Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym
• Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli
które z wykorzystaniem VPN będą łączyły się z serwerem w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym.
Wdrożenie systemów informatycznych usprawniających zarządzanie:
W oparciu o zakupiony sprzęt i systemy informatyczne zostaną zdefiniowane, skonfigurowane i wdrożone
następujące moduły usprawniające procesy zarządzania:
• moduł zarządzania przepływem pracy;
• moduł wspomagający system zamówień i zaopatrzenia (logistyczny);
• moduł kadry i płace;
• moduł finansowo – księgowy;
• moduł wspomagający zamówienia publiczne;
• ewidencja przedsiębiorców;
• ewidencja dróg;
• ewidencja gruntów;
• pomoc społeczna i świadczenia rodzinne;
• intrnetowa witryna firmowa.
Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu:
PIAP-y zostaną utworzone w:
• Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym - biblioteka szkolna,
• Szkole Podstawowej w Zgórzu – biblioteka szkolna.
Wdrożenie systemu monitoringu:
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Monitoring zewnętrzny zostanie zamontowany w następujących budynkach użyteczności publicznej:
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli,
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym.
Wdrożenie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń:
Elektroniczny system kontroli dostępu będzie obejmował pracownie komputerowe w:
• Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym,
• Publicznym Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym,
• Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu,
• Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli.
Wdrożenie modułu sterowania piecem C.O.:
Moduły sterowania piecem c.o. zostaną wdrożone w następujących obiektach:
• Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
• Szkoła Podstawowa w Zwoli,
• Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym,
• Przedszkole w Miastkowie Kościelnym,
• Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym.
Wdrożenie telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych
System telefonii internetowej zostanie wdrożony na bazie centrali telefonicznej
z modułami VoIP zainstalowanej w Urzędzie Gminy oraz aparatów abonenckich VoIP zlokalizowanych w:
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym - 2 telefony;
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli - 1 telefon;
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu - 1 telefon;
• Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym - 1 telefon;
• Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym - 2 telefony;
• Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym - 1 telefon.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
2. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt o parametrach równoważnych jakościowo. Za
równoważny Zamawiający uzna sprzęt o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający
minimum funkcji, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności
będzie należało do Wykonawcy.
3. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać wymagane opinie oraz posiadać certyfikaty jakości
ważne przez cały okres gwarancji.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i nie może być obciążony prawami osób
trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny,
gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i
technicznych, posiadający certyfikat jakości oraz jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
5. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30200000  
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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)
I.271.7.2013

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Gmina1976
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-155481   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 224-389487  z dnia:  19/11/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
15/11/2013  (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:
Sekcja III pkt. III.1) ppkt. III.1.1)

Zamiast:

1. Zamawiający żąda wniesienia
wadium w wysokości 20.000,00
zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych).
2. Wykonawca może wnieść
wadium jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy Pzp, tj.:
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. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium przed upływem

Powinno być:

1. Zamawiający żąda wniesienia
wadium w wysokości 20.000,00
zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych).
2. Wykonawca może wnieść
wadium jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy Pzp, tj.:
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. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium przed upływem
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terminu składania ofert tj. do
30.10.2013r do godz. 09:30.
4. Wadium w pieniądzu należy
wnieść przelewem na konto
Zamawiającego:
BS. GARWOLIN
ODDZIAŁ MIASTKÓW KOŚCIELNY
27 9210 0008 0056 4834 2000 0030
5. W przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu, jako
termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na
rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wpłacane na konto
Zamawiającego powinno
mieć adnotację – „Przetarg
nieograniczony – „Przeciwdziałanie
wykluczeniu informacyjnemu
w Gminie Miastków Kościelny”
współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Ramach
Priorytetu II „Przyspieszenie e-
Rozwoju Mazowsza” Działania
2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu
informacyjnemu” Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
2007-2013.
7. W przypadku wniesienia wadium
w formie innej niż pieniądz - oryginał
dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć
przed upływem terminu składania
ofert w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Miastkowie
Kościelnym ul. Rynek 6, 08-420
Miastków Kościelny w kancelarii
pok. 14, a kserokopię dokumentu
poświadczoną za zgodność z
oryginałem należy załączyć do
oferty.
8. W sprawie zwrotu wadium
Zamawiający zastosuje art.46 Pzp.
9. Jeżeli wystąpią okoliczności
opisane w art. 46 ust. 4a. i 5. pkt. od
1) do 3) ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający zatrzyma
wadium.
10. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46
ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została

terminu składania ofert tj. do
03.01.2014r do godz. 09:30.
4. Wadium w pieniądzu należy
wnieść przelewem na konto
Zamawiającego:
BS. GARWOLIN
ODDZIAŁ MIASTKÓW KOŚCIELNY
27 9210 0008 0056 4834 2000 0030
5. W przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu, jako
termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na
rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wpłacane na konto
Zamawiającego powinno
mieć adnotację – „Przetarg
nieograniczony – „Przeciwdziałanie
wykluczeniu informacyjnemu
w Gminie Miastków Kościelny”
współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Ramach
Priorytetu II „Przyspieszenie e-
Rozwoju Mazowsza” Działania
2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu
informacyjnemu” Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
2007-2013.
7. W przypadku wniesienia wadium
w formie innej niż pieniądz - oryginał
dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć
przed upływem terminu składania
ofert w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Miastkowie
Kościelnym ul. Rynek 6, 08-420
Miastków Kościelny w kancelarii
pok. 14, a kserokopię dokumentu
poświadczoną za zgodność z
oryginałem należy załączyć do
oferty.
8. W sprawie zwrotu wadium
Zamawiający zastosuje art.46 Pzp.
9. Jeżeli wystąpią okoliczności
opisane w art. 46 ust. 4a. i 5. pkt. od
1) do 3) ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający zatrzyma
wadium.
10. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46
ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została
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wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wówczas wnosi wadium
w terminie określonym przez
Zamawiającego.
11. Nie wniesienie wadium w
terminie lub w sposób określony
w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.
2 pkt 2 ustawy Pzp.

wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wówczas wnosi wadium
w terminie określonym przez
Zamawiającego.
11. Nie wniesienie wadium w
terminie lub w sposób określony
w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.
2 pkt 2 ustawy Pzp.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja III pkt. III.1) ppkt.1.1)

Zamiast:
30/10/2013   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/01/2014   Godzina: 09:30
(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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-157035
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