
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
ZAMAWIAJ ĄCY:  
URZĄD MIASTA  
PASAś RUDOWSKIEGO 10  
97-300 PIOTRKÓW TRYB. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA: 
Świadczenie usługi dzierŜawy łącza cyfrowego do transmisji danych pomiędzy 2 sieciami LAN 
Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz  świadczenie usług stałego dostępu do sieci 
Internet  . 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
Świadczenie usługi dzierŜawy łącza cyfrowego do transmisji danych w relacji i zgodnie  
z wymaganiami w niniejszym punkcie:  

L.p.  Wyszczególnienie lokalizacji  Interfejs 
zakończeń łącza 

Rodzaj łącza  
wymagana 
przepustowość  

1.  relacja Urząd Miasta w Piotrkowie 
Tryb. ul. PasaŜ Rudowskiego 10 – 
Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. 
ul. Szkolna 28 

Ethernet 100 
BaseTX 

Full Duplex 12 Mb/s  

W przypadku wykorzystania łączy bezprzewodowych Wykonawca powinien zastosować urządzenia pracujące 
w licencjonowanym paśmie częstotliwości.  
 
Parametry techniczne dostępu do sieci Internet: 

a) lokalizacja Pasa Ŝ Rudowskiego 10 
- prędkość dla danych pobieranych (download) min. 4 Mb/s, 
- prędkość dla danych wysyłanych (upload) min. 4 Mb/s, 
- brak limitów na transfer danych w przypadku pobierania i wysyłania, 
- przepustowość na łączu danych ma być równa gwarantowanej minimalnej przepustowości na łączu 
transmisji danych (EIR = CIR dla danych pobieranych jaki i wysyłanych); 

      b) lokalizacja ul. Słowackiego 19 
- przepustowość łącza do 1 Mb/s, 
- min. 5 statycznych adresów IP, 
- brak limitów na transfer danych w przypadku pobierania i wysyłania 
- zakończenie łącza: Ethernet; 

       c) lokalizacja ul. Sienkiewicza 16A 
- przepustowość łącza do 512 kb/s, 
- min. 1 statyczny adres IP, 
- brak limitów na transfer danych w przypadku pobierania i wysyłania. 
- zakończenie łącza: Ethernet. 

Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do zestawienia łącza. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego dostępu do sieci Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu w siedzibie Zamawiającego.  
 
Wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 
zachowania prawidłowych parametrów łączy w ramach miesięcznej opłaty za przedmiot usługi, 
bieŜących kontroli działania łącza przez systemy utrzymania i nadzoru w celu zagwarantowania właściwych 
parametrów łączy i właściwej jakości pracy w sieci Wykonawcy, 
informowania Zamawiającego o planowanych pracach mających bezpośredni wpływ na jakość świadczonej 
usługi z wyprzedzeniem minimum 7 dni roboczych, 
utajnienia i zakodowania danych przesyłanych łączem cyfrowym dzierŜawionym  na poziomie  
i w zakresie własnej sieci transmisyjnej. 
Dodatkowe wymagania: 

Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe prace związane z instalacją urządzeń będących przedmiotem zamówienia 
będą wykonywane po godzinach pracy Urzędu lub w dni wolne od pracy. 

 Wykonawca winien pozostawić pomieszczenia, w których prowadził prace w stanie sprzed rozpoczęcia prac.  
Prowadzone prace nie mogą wpływać na funkcjonowanie istniejącej sieci komputerowej. 

Wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia 12 miesięcznej 
gwarancji od daty zainstalowania łącza. 
 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych. 
OFERTY WARIANTOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
TRYB: 



Przetarg nieograniczony. 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pokój nr 317,  
cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta przy osobistym odbiorze SIWZ lub na wniosek Wykonawcy za 
zaliczeniem pocztowym lub bezpłatnie ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 
1.są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 
3.dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem (wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę niezbędnego 
doświadczenia w zakresie usług teleinformatycznych,) potencjałem ekonomicznym i technicznym, a takŜe 
pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. skierują do realizacji w/w zamówienia pracownika 
posiadającego uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie będącym 
przedmiotem zamówienia. 
4.znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej naleŜyte wykonanie zamówienia, tj. posiadają dostęp lub 
dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji dostawy przez okres 1 miesiąca bez 
uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień. 
5.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. 
6. zrealizowali w  okresie ostatnich trzech lat usługi w zakresie zgodnym z opisem zamówienia (rozdz. III 
SIWZ), ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność 
zbliŜoną do działalności Zamawiającego. 
WADIUM: 
Nie dotyczy. 
KRYTERIA OCENY OFERT: 
CENA – 100% 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 06.12.2006r. do godz. 9.00 
Otwarcie ofert w dniu 06.12.2006r. o godz. 10:00 pok. nr 317 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 
30 dni 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFE RENTEM: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
Jacek Lara,  tel. 044 732-77-24, Piotrków Trybunalski, PasaŜ K. Rudowskiego 10 pok. nr 105. 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Iwona Urbańczyk tel. 044 732-77-97, Piotrków Trybunalski, PasaŜ Rudowskiego 10 pok. nr 317 


