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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 286327-2011 z dnia 2011-11-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do sieci Internet dla Portalu wrota Świętokrzyskie i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wg wyszczególnienia: I - Zestawienie dwóch
symetrycznych łączy...
Termin składania ofert: 2011-11-10

Kielce: Usługa dostępu do sieci Internet
Numer ogłoszenia: 334389 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 286327 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al.
IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3421901, 3421677, 3421576, faks 41 3445265,
3445723.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dostępu do sieci Internet.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do sieci Internet dla
Portalu wrota Świętokrzyskie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wg
wyszczególnienia: UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi dostępu do sieci Internet za pomocą
instalacji poprowadzonej kanałami wentylacyjnymi jak równieŜ zewnętrznymi ścianami budynku C-2. Zamawiający
dopuszcza posadowienie anteny radiowej na dachu budynku C-2, al. IX Wieków Kielc 3. Przy wykonaniu
montaŜu/demontaŜu anteny naleŜy wykonać wszystkie moŜliwe czynności aby wyeliminować przecieki przy
przerwaniu poszycia dachowego. Posadowienie anteny musi zostać poprzedzone wizją lokalną
konstruktora/rzeczoznawcy budowlanego posiadającego stosowne uprawnienia, który potwierdzi na piśmie
moŜliwość oraz warunki montaŜu w/w elementu na dachu budynku. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W
związku z planowanym generalnym remontem budynku Zamawiający zastrzega, iŜ instalacja nie moŜe kolidować z
rozwiązaniami docelowymi dlatego przygotował drogę trasy kablowej zgodnie z poniŜszym. Instalacja powinna
zostać wprowadzona do budynku przez pomieszczenie maszynowni dźwigu osobowego (strona północnozachodnia budynku). Z pomieszczeń maszynowni dźwigu osobowego instalację naleŜy doprowadzić do klatki
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schodowej (strona północno-zachodnia budynku) przez kondygnację V a następnie przejść do miejsca przejścia
przez strop na kondygnacji IV (vis-à-vis windy od strony północno-zachodniej budynku), instalację naleŜy
prowadzić natynkowo w korytku kablowym. Pomiędzy kondygnacją IV/III, III/II, II/I instalację naleŜy
przeprowadzić przez istniejący strop. Otworowanie naleŜy przeprowadzić w sposób taki aby nie uszkodzić
istniejących instalacji budynku. Roboty powinny zostać przeprowadzone w taki sposób aby stan budynku pozostał
niezmieniony. Na poziomie kondygnacji I od miejsca przejścia przez strop do serwerowni (p.136 bud. C-2) naleŜy
poprowadzić instalację natynkowo w korycie kablowym w miejscu wyznaczonym przez upowaŜnioną osobę ze
strony Zamawiającego. Wszystkie przejścia przez przegrody pionowe powinny zostać wyprawione i
doprowadzone do stanu poprzedzającego prowadzenie instalacji. W miejscach przejść przez przegrody poziome i
ingerencji w ich konstrukcję naleŜy przewidzieć wzmocnienie konstrukcji materiałem kompozytowym z włókien
węglowych, szklanych bądź aramidowych. Przed wykonaniem przejść przez stropy Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego rozwiązania wykonany przez konstruktora budowlanego
posiadającego stosowne uprawnienia. W miejscach przejść przez przegrody oddzielenia poŜarowego naleŜy
zastosować stosowne masy ogniochronne. Ponadto zastosowane wzmocnienia stropów muszą zostać
zabezpieczone przeciwogniowo w wartości nie mniejszej niŜ wartość klasy ogniowej przegrody na której został
zastosowany. Wszystkie materiały przed zastosowaniem muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego,
dlatego teŜ Wykonawca powinien dostarczyć wówczas próbki oraz stosowne atesty i deklaracje zgodności w celu
akceptacji. W pokoju 136 bud. C-2 naleŜy, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu posadowić szafkę o
wymiarach nie większych niŜ 40x60x34 cm z panelem krosowniczym, w której to w szafce zakończone mają być
trakty dosyłowe sygnału internetowego. Instalacja po zakończeniu usługi przechodzi na własność Zamawiającego.
I - Zestawienie dwóch symetrycznych łączy teleinformatycznych do węzła zlokalizowanego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (al. IX Wieków Kielc 3, pok. 136, Bud. C2) w Kielcach; II Zestawienie za pomocą wyspecyfikowanych w pkt. I łączy połączenia z siecią publiczną (Internet); III Przydzielenie do przedmiotowych łączy dwóch segmentów sieci, obejmujących nie mniej niŜ 32 publiczne adresy
kaŜdy; IV - Utrzymanie dostępu do sieci Internet.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 72.41.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
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POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w KIELCACH, al. Tysiaclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,
kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25950,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25018,20
Oferta z najniŜszą ceną: 25018,20 / Oferta z najwyŜszą ceną: 26568,00
Waluta: PLN.

