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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:  Województwo Mazowieckie Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  03-719 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.,
która na podstawie umowy z dnia 27 sierpnia 2012
r., Nr 1-RW/OW-II/P-IDM/12 działa jako Pełnomocnik
Zamawiającego.

Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Filiński, Marek Ogonowski

E-mail:  k.filinski@armsa.pl, m.ogonowski@armsa.pl Faks:  +48 228438331

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) _____

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:
Ogłoszenie o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i
zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu
"Internet dla Mazowsza".

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

1. Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego do realizacji, w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego pasywnej i aktywnej sieci szerokopasmowej (w technologii światłowodowej) na terenie
Województwa Mazowieckiego w technologii doziemnej lub podwieszanej na infrastrukturze energetycznej w
zależności od przyjętego wariantu. W wyniku realizacji projektu minimum 90% ludności Mazowsza będzie
miało możliwość podłączenia do Internetu. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu
informacyjnemu.
2. Projekt zakłada budowę 3680 km tras światłowodowych, 42 węzłów szkieletowych, 308 węzłów
dystrybucyjnych i 4 technicznych, oraz wybudowanie sieci dostępowej NGA (FTTB) w 33 miejscowościach.
3. Projekt zakłada budowę sieci światłowodowej, z wykorzystaniem już istniejących elementów sieci różnych
operatorów. Uwzględniono w nim zarówno elementy pasywne (takie jak światłowody, przewody, studnie
teleinformatyczne czy też lokalizacje węzłów) oraz aktywne, tak aby spełnić podstawowe założenia projektu.
4. Sieć zgodna jest z myślą neutralności technologicznej, tak aby nie faworyzować żadnego z producentów czy
też operatorów, jednocześnie nie faworyzując konkretnej technologii. Zakłada się jednak wykorzystanie przede
wszystkim światłowodów jako medium transmisyjnego. Jest to podyktowane przede wszystkim możliwościami,
jakie niesie za sobą technologia światłowodowa oraz duża skalowalność tego rozwiązania.
5. Projekt „Internetu dla Mazowsza” pozwoli na uwolnienie rynku, dzięki zwiększeniu konkurencyjności w
segmencie hurtowym oraz podniesie świadomość społeczeństwa z zakresu wykorzystania Internetu.
6. Partner prywatny (Operator Infrastruktury) nie będzie mógł świadczyć usług detalicznych. W okresie
obowiązywania umowy Podmiot Publiczny (Województwo) pozostanie właścicielem sieci.
7. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach projektu ”Internet dla Mazowsza”.
8. Na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny otrzyma pomoc publiczną,
uznaną za zgodną ze wspólnym rynkiem decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 października 2012 r. nr
SA.33473 (2012/N) , która określa warunki udzielenia tej pomocy. Pomoc niezgodna z prawem podlega
wstrzymaniu, a udzielona podlega zwrotowi.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231600  
Dodatkowe przedmioty 45232300  
 45314000  
 45314310  
 45310000  
 45312100  
 45312200  
 45331200  
 32412110  
 32425000  
 32562100  
 32500000  
 50332000  
 71320000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 72720000  
 72315000  
 79342200  
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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)
ARM/18/12

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_mgrzesiak
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-159439   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 223-367408  z dnia:  20/11/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/11/2012  (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:
II.3) Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji:

Zamiast:

Okres w miesiącach : 108 albo w
dniach: (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

Powinno być:

Okres w miesiącach : 115 albo w
dniach: (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
Data: 17/12/2012 Godzina: 10:00

Powinno być:
Data: 28/12/2012 Godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe: Pkt 8
Pkt 25 Pkt 33

Zamiast:

8. Wnioski należy składać w terminie
do dnia 17.12. 2012 r. do godz.
10.00.
25. Otwarcie wniosków o
dopuszczenie do udziału w dialogu
nastąpi w siedzibie Pełnomocnika
Zamawiającego- Agencji Rozwoju
Mazowsza S.A., ul. Brechta 3 ,
03-472 Warszawa, III piętro, pok.
325 w dniu 17.12.2012 r. o godzinie
10:30.
33. Termin realizacji przedmiotu
zamówienia, tj.: projekt,

Powinno być:

8. Wnioski należy składać w terminie
do dnia 28.12. 2012 r. do godz.
10.00.
25. Otwarcie wniosków o
dopuszczenie do udziału w dialogu
nastąpi w siedzibie Pełnomocnika
Zamawiającego- Agencji Rozwoju
Mazowsza S.A., ul. Brechta 3 ,
03-472 Warszawa, III piętro, pok.
325 w dniu 28.12.2012 r. o godzinie
10:30.
33. Termin realizacji przedmiotu
zamówienia, tj.: projekt,
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budowa i uruchomienie sieci
szerokopasmowej - od dnia zawarcia
umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

budowa i uruchomienie sieci
szerokopasmowej - od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2015 r.

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:
17/12/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/12/2012   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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-172306
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