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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96260-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi telekomunikacyjne
2016/S 057-096260
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ZP-2380-59-42/2016 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji w
garnizonie śląskim
ul. Lompy 19
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
40-038 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Faks: +48 322002060
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slaska.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji w garnizonie śląskim.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 5: Usługi telekomunikacyjne
Kod NUTS PL22
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań – części:
3 Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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4 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 888 712,20 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: KP Siewierz
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
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Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 121,95 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 2
Nazwa: KP Sławków
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
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Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 229,27 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 3
Nazwa: KP Wojkowice
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 570,73 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 4
Nazwa: KP IV Bielsko Biała
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
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Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 780,49 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 5
Nazwa: KP Czechowice Dziedzice
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
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Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 097,56 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 6
Nazwa: KP Kobiernice
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
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Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 292,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 7
Nazwa: KP Szczyrk
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 560,98 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 8
Nazwa: Policyjna Izba Dziecka w Bielsku-Białej
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.

22/03/2016
S57
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12 / 59

Dz.U./S S57
22/03/2016
96260-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

13 / 59

Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 292,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 9
Nazwa: KP I Chorzów
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
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Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 512,20 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 10
Nazwa: KP Strumień KP Wisła SRD Pogwizdów
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
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Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 68 414,63 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 11
Nazwa: KP Zebrzydowice
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 804,88 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 12
Nazwa: KP Kłomnice
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
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Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 292,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 13
Nazwa: KP Koniecpol
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
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Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 292,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 14
Nazwa: KP Olsztyn
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
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Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 292,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 15
Nazwa: KP Poczesna
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 292,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 16
Nazwa: KP Dąbrowa Górnicza
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
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Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 195,12 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 17
Nazwa: KP Knurów
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
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Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 195,12 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 18
Nazwa: KP Pyskowice
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
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Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 195,12 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 19
Nazwa: Policyjna Izba Dziecka w Katowicach
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 195,12 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 20
Nazwa: KP Krzepice KP Wręczyca Wlk
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
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Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 39 580,49 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 21
Nazwa: KP Woźniki
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
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Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 22
Nazwa: KP Łaziska Górne
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
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Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 390,24 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 23
Nazwa: KP Orzesze
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 195,12 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 24
Nazwa: KP Koziegłowy
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
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Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 292,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 25
Nazwa: KP Pawłowice
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
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Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 292,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 26
Nazwa: KP Krzyżanowice KP Kuźnia Raciborska
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
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Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 36 585,37 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 27
Nazwa: KP III Ruda Śląska KP V Ruda Śląska
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 463,41 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 28
Nazwa: KP Czerwonka-Leszczyna
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
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Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 195,12 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 29
Nazwa: KP Gaszowice
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
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Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 195,12 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 30
Nazwa: KP Kalety KP Pyrzowice KP Twaróg KP Zbrosławice
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
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Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 69 580,49 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 31
Nazwa: KP Gorzyce
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 292,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 32
Nazwa: KP Pszów
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
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Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 292,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 33
Nazwa: KP Radlin
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
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Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 292,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 34
Nazwa: KP Rydułtowy
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
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Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 292,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 35
Nazwa: KP Łazy
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 790,24 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 36
Nazwa: KP Ogrodzieniec
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
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Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 790,24 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 37
Nazwa: KP Szczekociny
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
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Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 790,24 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 38
Nazwa: KP Jeleśnia KP Łodygowice KP Rajcza KP Węgierska Góry
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
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Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 73 170,73 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Część nr: 39
Nazwa: Łącza analogowe
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie śląskim. Ilości łączy oraz ich przepustowość wskazano w załącznikach do SIWZ:
— załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
— załącznik nr 4 – Wykaz relacji i parametrów.
Łącza składają się z następujących typów:
Łącza cyfrowe ze stykiem Ethernet
Łącza cyfrowe powinny gwarantować przepływność min. 10 Mbit/s i max. 100Mbit/s, zakończone stykiem
10/100 BaseT(TX), MTU 1520B.
Łącza mogą być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych jak również na
bazie linii radiowych w konfiguracji punkt – punkt w paśmie koncesjonownym.
Możliwe jest wykorzystanie technologii mieszanej tzn. radiolinie – teletransmisyjny system przewodowy
(elektryczny lub optyczny) z zachowaniem zasady, że zwielokrotnienie może być realizowane tylko w funkcji
czasu lub długości fali (λ). Niedopuszczalne jest logiczne zwielokrotnienie łączy (tzn. VLAN, VPN).
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
Łącza analogowe
Jedno (jednotor) lub dwu parowe (dwutor) łącza zrealizowane po naturalnych torach (kable miedziane). Łącza
analogowe powinny spełniać parametry elektryczne i transmisyjne określone w instrukcji TK-15R.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy najpóźniej do 31.05.2016 roku, aby Wykonawca miał czas na
uruchomienie łączy od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 31.05.2016 roku Zamawiający informuje, że
uruchomienie łączy nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy (trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych).
W przypadku nie uruchomienia łączy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej dla łącza którego dotyczy opóźnienie, za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
W przypadku opóźnień w usuwaniu uszkodzeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usuwaniu uszkodzeń za łącze którego dotyczy
uszkodzenie.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie od 4 do 8
kwietnia 2016 roku w godzinach 8:00 – 15:00.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym poprzez przesłanie do
Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informacji o planowanym terminie wizji lokalnej, lokalizacji
której będzie dotyczyła, osoby wykonującej wizje jak również zakresu przeprowadzonej wizji.
Zamawiający dopuszcza zestawienie łączy z wykorzystaniem radiolinii ale w budynkach które nie są własnością
Policji konieczne jest uzyskanie zgody właściciela budynku na instalację anteny.
Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii nie był dłuższy niż 24 godziny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 zadań
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia
oraz w wykazie relacji i parametrów łączy, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie tj. na formularzu ofertowym, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium do niniejszego postępowania. Szczegółowy opis sposobu oraz terminu
wniesienia wadium znajduje się w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wymagania
dotyczące wadium.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1) Za wydzierżawione łącza Wykonawca pobierać będzie opłatę miesięczną dla zadania nr …...... w
kwocie ..............złotych brutto, w tym podatek VAT, ( słownie.........................................) zgodnie ze złożoną
ofertą.
2) Maksymalna wartość umowy w okresie jej obowiązywania, zgodnie ze złożoną ofertą dla zadania
…................. wynosi: ..............złotych brutto, w tym podatek VAT, (słownie.........................................)
3) Całkowita wartość umowy dla zadań …................... w okresie jej obowiązywania wynosi …................ zł brutto
(słownie …..................................................)
4) Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu.
5) Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy np. opłata instalacyjna, winny zostać ujęte w
rozbiciu na poszczególne miesiące i wliczone w opłatę miesięczną.
6) Opłaty naliczane będą z dołu, za zakończony miesięczny okres rozliczeniowy.
7) Jako płatnika wskazuje się: Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150,
02-624 WARSZAWA
NIP: 521-31-72-762
8) Opłata miesięczna za dzierżawę płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30
dni od dnia jej doręczenia.
9) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające rozliczenie Wykonawcy z
podwykonawcą za zakres prac wskazany w § 1 ust. 2 umowy.
10) Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
11) Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia
przelewu do banku.
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12) Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.
13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktury
wystawianej przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego
wysokości.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum,
która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców, czyli zawierać postanowienia dotyczące m.in.
realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141
ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu
cywilnego.
Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:
— upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą
go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich
sprawach związanych z umową,
— stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji
zamówienia,
— być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec
Zamawiającego,
— być zawarta w formie pisemnej,

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: ROZDZIAŁ III – WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH
WARUNKÓW
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
określone w art. 22 ust 1 ustawy PZP dotyczące:
2 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj.
2.1 posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydawane przez
Prezesa UKE, o którym mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
3 Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga wykazania przez
Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
5 Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdziale IV.A SIWZ:
5.1 Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6
m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym,
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jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym
terminie.
5.2 W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały
przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w
KRS. Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty dotychczasowy obowiązujący KRS uchwałę o
zmianie zarządu jak również przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie członka
zarządu. Brak informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie nie będącej członkiem
zarządu, co wynikać będzie z uchwały nie będzie miało negatywnych skutków dla Wykonawcy.
ROZDZIAŁ IV – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp
1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(wzór zał. nr 1 do SIWZ),
1.2 Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydawane przez Prezesa UKE,
o którym, mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.
1800 z późn. zm.)
2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, należy
przedłożyć:
2.1 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 1 do SIWZ).
2.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
2.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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2.7 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3 W zakresie potwierdzenia, niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
3.1 Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – informacje (oświadczenie) Wykonawcy o braku
przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy
3.2 Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej – Listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej złożone na odrębnym dokumencie.
4 Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy Pzp, polegający na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, określonym w rozdziale IV A ppkt 2.1.
5 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone
w podpunkcie od 2.1 do 2.7. SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w podpunktach od 1.1 do 1.2 SIWZ
mogą przedstawić łącznie.
6 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w rozdziale IV litera A:
a) podpunkcie 2.2–2.4 i 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) podpunkcie 2.5 i 2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4–8,10 i 11 ustawy
8 W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.:
informacja z banku lub SKOK, itp. ), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia
wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK).
9 DEFINICJE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
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9.1 Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. (zgodnie z art. 4
pkt. 14 Ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów)
9.2 Przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, a także:
9.2.1 osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej,
9.2.2 osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność
gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu,
9.2.3 osobę fizyczną, która posiada kontrolę w rozumieniu pkt. 4 (definicja poniżej), nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające
kontroli koncentracji.
9.2.4 związek przedsiębiorców (rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1-4, jak również związki tych organizacji) – na potrzeby przepisów
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
(zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów)
9.3 Przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych
lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców;
uprawnienia takie tworzą w szczególności:
9.3.1 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź
w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
9.3.2 uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
9.3.3 członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
9.3.4 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
9.3.5 prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
9.3.6 umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie
zysku przez takiego przedsiębiorcę. (zgodnie z art. 4 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów)
B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
1 W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcy/om oświadczenie
Wykonawcy wskazujące, jaki zakres zamówienia będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów złożone na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.
2 Zgodnie z art. 91 ust. 3A ustawy Pzp. Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację w
formularzu ofertowym o następującej treści „ Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie /
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym
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oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania …………….. , oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ……….…………..”
3. Oświadczenie Wykonawcy o zaoferowanym czasie reakcji na usunięcie awarii nie większym niż 24 godzin
złożone na formularzu ofertowym.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-2380-59-42/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.4.2016 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28.4.2016 - 12:30
Miejscowość:
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Katowice
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji dla wszystkich zadań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od
dnia 01.07.2016r.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1 Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze
środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych –
środki ochrony prawnej oraz odwołania (art. 179 – 198 ustawy Pzp).
2 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4 Terminy wnoszenia odwołań:
4.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego
wniesienia.
4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
5.1 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
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5.3 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
6 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.3.2016
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