
Piotrków Trybunalski, dnia 12.03.2009 r. 
SPZ.341-30-1/09 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
PASAś RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:  
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA B ĘDZIE SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.  
www.piotrkow.pl 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO ŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA:  
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 72400000-4, CPV 64200000-8. 
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi dzier Ŝawy ł ącza cyfrowego do transmisji 
danych pomi ędzy 2 sieciami LAN Urz ędu Miasta w Piotrkowie Tryb. oraz świadczenie usług 
stałego dost ępu do sieci Internet, na który składaj ą się poni Ŝsze zadania:  
a) 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.  
 
b) Parametry techniczne dostępu do sieci Internet: 

1) lokalizacja Pasa Ŝ Rudowskiego 10, pok. 105 
- 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). 

  
2) 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. 

 
3) lokalizacja ul. Sienkiewicza 16A,  
- przepustowość łącza do 1 Mb/s, 
- min. 1 statyczny adres IP, 
- brak limitów na transfer danych w przypadku pobierania i wysyłania. 
- zakończenie łącza: Ethernet. 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia abonentowi moŜliwości korzystania z 

protokołów VPN dla łącz z dostępem do sieci Internet. 
 

2. Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do zestawienia 
łącza. 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego dostępu do sieci Internet 24 godziny na 

dobę przez 7 dni w tygodniu w siedzibie Zamawiającego.  
 



4. Wymagany czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w przypadku awarii w dni 
powszednie do 3 godzin przy czasie usunięcia awarii maks. 10 godzin., natomiast w soboty i 
niedziele wymagany czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do 5 godzin przy czasie 
usunięcia awarii maks. 12 godzin 

 
5. 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. 

 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ:  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania u mowy do dnia 31.12.2010 r. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:  
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pokój 317 
lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy. 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:  
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu: 
1)  Posiada ć uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli ustawy 

nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy zobowi ązani są 
przedło Ŝyć nast ępujące dokumenty : 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 
b) oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg załącznika nr 5. 

 
2)Posiada ć niezb ędną wiedz ę i do świadczenie oraz dysponowa ć potencjałem technicznym               
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub prze dstawi ą pisemne zobowi ązanie innych 
podmiotów do udost ępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. W szczególno ści wykonawca musi spełnia ć nast ępujące warunki: 

a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co 
najmniej 2 usługi o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia i wartości 75.000,00 zł brutto 
kaŜda, 

b) wskazać osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakres 
wykonywanych przez nich czynności w szczególności wszystkie roboty winny być nadzorowane 
przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w 
zakresie będącym przedmiotem zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającym posiadanie 
przez te osoby kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci „E” do 1 kV. Kierownik robót musi mieć 
uprawnienia w zakresie dozoru „D”. 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy zobowi ązani są 
przedło Ŝyć nast ępujące dokumenty : 
a) wykaz wykonanych 2 usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie o 
podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia i wartości 75.000,00 zł brutto ka Ŝda – wg 
załącznika nr 4;  



b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te 
osoby wymaganych uprawnień – wg załącznika nr 6  
 

3)  Nie podlega ć wykluczeniu z post ępowania na postawie art. 24 ustawy prawo  zamówie ń 
publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniej szego warunku wykonawcy zobowi ązani są 
przedło Ŝyć nast ępujące dokumenty:  

a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3 ; 
 

4)  Znajdowa ć się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia. 
 

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo 

nie spełnia”, 
• niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy                        

z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Ocena spełniania powyŜszych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów 
zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli 
wymagane przez zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w 
wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą. 
 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM:  
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie  Ŝąda wniesienia wadium . 
 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  
Cena – 100% 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 23.03.2009 r.                 
do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 23.03.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:  
Osobą upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Jacek Lara tel. 044 732-77-23, ul. PasaŜ Rudowskiego 10 
Jarosław Król tel.044 732-77-24, ul. PasaŜ Rudowskiego 10 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Łukasz Sujak, tel. 044 732-77-97, ul. PasaŜ Rudowskiego 10 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:  
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA  USTANOWIENIA  D YNAMICZNEGO SYSTEMU 
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓR EJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE 
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW  
 
Zamawiający nie przewiduje. 



 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZ EJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONI CZNEJ WRAZ Z ADRESEM 
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA  
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na str onie internetowej Urz ędu Zamówie ń 
Publicznych na pod nr 59982-2009 w dniu 12.03.2009 r. 
 


